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ΒΕΙΘΕΒΙΟῦΒ ΗσΤΤΒΟΗ., 

ΟΥΟΠΌΜΕΝ Ἐ 

ΓΝ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΘΒΑΕΟΙ ΘΟΝΤΙΝΕΝΤυΝ., 

ΠΙΡΒΙΑΞΕ 

ῚΝ ΑΒΡΙΒΌΒ.Β. 6. ΤΕΠΒΝΕΕΙ. 

᾿ς ἈΠ ΟΟΟΙΙ 
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ΤΊΡΒΊΔΕ: ΤΥΡῚΒ Βια. ΤΕΒΝΕΕΙ- 



᾿ν 

᾽Ὰ 
ἊΝ 

εν, 

ΡΒΑΒΒΆΑΤΙΟ. 

ὕυμη φιαίίιου. ἴθγα ΔΡΏ]Π0 ΔΠ 15 Γ65 Π]Θ ΓΟ] 085 αγδ- 
ΘΟΥ̓Ω. οἱ ἈΟΙΠΔΠΟΥΙΠῚ 650 Γ 6 Γ6 ἰη5{1{π||556}}. ΠΟῊ Πη6610- 
ΟΥΒ. ΡΘΓΙΟΆΠ οᾶδιι5 ποῖά, αἱ 5ἰδίϊπη 1ῃ ΡΥ ΠΟ 5. ΟΡΘΡῚΒ 

Ἰη}}}{185. ομϑίδοι! 5. ̓ πρ] οἱ τ. ργΓοροβίίαμι ἰᾳϑίο ἃ. ἀθῇ πιο 
βρδίο ΘΧβθ 4] ΠΟ ΡΟΒ561η. ΝδΙη ΟἿΠῚ 41185 δἰ5. ἀἸ50 1011 Π86 
Ῥᾶγΐο 5 ὙἹ 1 ἃάθ6ο0 ποι} 85 ΙΔοΘΓα6, αὖ ὈΡΘν 5 46 115 ἀἸΒρΡαΪαΓΘ 
ΠΟΙ ΠΤηλπ 6586 [. απ, 410 ΔΙ {{π|5 ἸΠΦΆΙΒΙΝΙ., 60 Τη8515 1ῃ- 
161]6χὶ δὰ υϑίθι 85. βου ρίοσοβ, ΔαοΡηὶ δυοίον δία [ἢ ΤΘΙλ5 
τη θ ΓΟ] οσ οἷα ἩἰΠΠ ΠΡ. τηϊηϊηθ ἰΐὰ Δα! απ ραίοίδοί πη 6556. 
αἴ οοΟΙηΠη0646 Δπ| ΔΙῸ οὐπὶ {γιοῦι! ἃ 115 ᾿ἰσογοῖ. θιἃ- 
ῬΓΟΡίροι βίη] 80 τηθίγ ΟἹ] ορἂπὶ ἃ 50 ]νὶ.,, ἰδιη {τη ᾿ΠΟΟΠδΐο, 
Π0Π ΡΥ Θοίο ΟΡΘΙ 6 ΔοΟΙηχὶ πη6 δα 50" ρΡίου ΠῚ) τη ΓΟ] οσῖοο- 
ΤΠ ΤΟΙ αυΐα5. οἱ ΘΟ] σοπ ἃς οἱ θἀθηδθ. Νέο ἰϑηϊθη ἤ00 
ὍΠῸ ἸΠΌΠΟΥΘ 5 ϑοορίο ΓΘΠ] θ6Π6 ρΡοΓΑΘῚ ρ0556 Θχίβ.Π 8 81]. 
ΦᾺΡΡ6 απ ἨΘΓΟΠΪ5 οἰΐαηι ΠΠ}0}1 ΘΟΠΊΘΙΓΙΟΙ οἱ 5.6 ΓΘοι  ΤἸοΪ. 
{0115 σαν 551Π1ἃὰ 46 ΤΠ ΘΉΒ115 ρΥδδοορία οΟη ΠοΥὶ οὐρηο- 
5561}. 4188] νἱγᾶ γθο 8 τὴη6 ἀπο πογθηΐ, αἱ (πάθη 8]1- 
4αδηάο οἀθγοηίιν. Ἦδθο ἸρΊ 1 1] ἰ ΡΓΟΡΟβιιθγάϊη, οἱ ραγἃ- 
ἰὰ5. ογᾶπῃ, αυϊάαυϊά ἴῃ τη6 6556] νἱ "πὶ Ὧ0 δἰ], Θὰ ΟΠ 51}1ἃ 
ἱΠΡΊΡΤ 6 δά δχιψπη ρογάμποογο. ὙοΡυ (ἀμ η. οὐαάο, ᾿πΠηϊ- 
ἰδ ΠΟΤ οἱ βιιϑίθης δ! 06 ΠῚ θὰ γ65 παι 55θῖ, μἰδὶ ΥἹΡῚ 

ΘΧΟΘΙ]Θη  551π}} ἀπο. ααὶ ἢ σὶ ϑαχοηΐδθ δάϑυιμ! ΒΡΥΘΙῺΙ 60Π- 
5: ΠΟΡῸΠῚ Δ ΠΙ ἶβιν], ἘΒΙΘΕΒΙΟΟΒ ἘΒΒΟΙΝΑΝΌΤΒ 118ῈῈ 
ΒΑΒΟ 9Ὲ ΒΕΥΒῚ οἱ ΙΘΑΝΝΕΒ ΡΑῦΠῸΒ θῈ ΒΑΙΚΕΝΆΤΕΙΝ 
Ἰηϑιρηΐ νοῦ ἰία ΔάΠαναγ νο] 1556 ηΐ τηθᾶπὶ {δη ] ΔΙ 1 Π- 
416 Ορούδη. πἰ ΠΡΡῚ πηϑηῖ 5ΟΓΪρΡ Ϊ {γ65.. 4015 ΟἸΠΠ] ΠῚ 
ῬΕΪηγαμη ΘΘΘΓΘΙΏ. ῬΑΥΪ5115. 6χ Ὀ]]]οἴῃθοα Πηρογαίουγϊα Τ]Π] 
τηϊ ογθηΐαν. οἵ ροϑίθα, Οππὶ 1Ρ56 ῬΑΓΙ 5105 ῬΓΟΙΘΟΙΠ5. 65561η, 
ΡΟ. οοάϊοοβ 405 δἰ }15 6556 1 δη8 αἰΐὰ οαποίδΠ08μ6 
δἰΐαπ) δὰ ἀοιηροίϊοας που αίίθηο5 ἰγδάθγοπίαγ. ὅδ10 ρ61}}- 

Δ 



ἢ Ϊ 

ΤΥ ΡΒΕΑΒΕΆΑΤΙΟ ΙΝ ᾿ 

᾿αϑ γί] νΙΓΟΓ ἢ θΘπθυο θη [ἃ οἴθοῖ! [ἃ «αοα δ]ϊοαι! {6 
π0η ροΐαϊ!. αὖ Ἰηΐθ}" τηραϊὰ 50Π0]ϑ.1οἱ πη] 6Γ15 οἰ Ποία ΡΑγὶ- 
βίηδθ θ᾽]. ἤθολ8 ΘΟΡ 115 54{15 δ ρΓΟΡΟϑ.. ΠῚ ἀΐΘΡΘΓ ἢ ΟἸἶ 5 
ΓΘῚ ταί 5. ἀλη 5. ΧΙ] Δ5. ῬΟΒΘ.ΠῺ ΟἸΠΪ 41ἃ ΡΔΓ 68[ γ6- 
γοΡΘη ἃ ΠΟ ΓΘΙΌΓΟ. 

Εϊαβάθηη ΘΟΙΜΙΠΟΓ 015. ΑΓ ΒΙ 86. ΠΗ ΙΔ] ῬΘΟΟΡΙΟΥ, 
(υΐῃ σΡΑ 1551Π}8} ΠΠΘΙΠΟΓ Δ ΓΘρΘίΔη) 5ρ οί 55 ΟΠ Υἱ- 
ΓΟΓᾺΙ 9Ὲ ῬΥΑΙΠΙῪ οἱ ὑπ μαῦῈ 9 ΦΈΟΥη Δ] 16 «αδογθητὶ 
ΤΠ} ΡΘΡ 16 Ρᾶ5 46 ΠοΡΟΠ Δ ηΪ5 1 Υ]5. ΠΟἢ σγαναΐθ ΓΟΘΡΟΒΑ 
ΒΡΘΙΠ.6 ΡΓΟΡΟΒΙ 1 Θχϑοπθηάϊ, οἴη οἰϊδηηζιμπη ἀπ} 18 Θ5561, 
ΟΠ ΡΥ. Δ]16 1. οἷ ῬΑΓΡΙ5115 411 ΒΈΡΘΙ" 4118 ὈΓΘΥῚ 5ρᾶι]ο 
ΡΟΒΟΒΓΘΙ --- ΠΔΠ) 6Χ ΡΘΙΙΏΜ] 115. Οὐ ἸοΙθιι5 [Γᾶρτηθηΐᾷ 00}}1- 
σοηάᾶ οὐ δηΐ ---- [η 6 [6550 5[π6410. Π}}}}8 ἴῃ γα ἀδίαϊ. 
γᾶ ΘΟ 5118 οἱ ᾿παἰπ5 ΠΣ οἱ Ἠ ΘΟ ἢ5 δά θη] σοτημηιι- 

ΟΝ ΟἹ] ΤΗΒΟΡΟΒΟ ΝΟΜΜΒῈΝ., ΟΠ π5 διιοίοΥ ἰαἰθηλ 1[ἃ 
Ο010 80 50 5ρ1οῖο, τι Ὠ1}}}} ἴῃ 1 ΓΘ. 15 6] ΠΟΛ 6 50] θᾶ πη. ΗΪ8] 51 
116 σορμονυου ΘΟρΠ 46 ΡΓΟ αν. Αἰααθ6 Ἰἄθιη ΠΟῊ 
501 1 Ραΐθμτ γ}}ἱ 1[40116 Θοηοθϑϑὶζ ΓΘρΡΟΕΪ ἃ 118 1 ἢᾶο 00]16- 
οἴϊοηα Νδθοϊδηϊ ᾿Πἰθγαη ἀθ ἃ556. 4.61} ἰρ58 ἰδ θιηθηάαΐθ 
ΘΠ 11. αὐ νἱχ {α] 81 Πη68 ΟΡΟΓἃ 864] ρΡ05856 νἹάθγριῃ; 566 
᾿οὔϊδιη (6 (ο] τη 61186 οοά]ο6 Ο]] πὴ ϑϑη  Υ ΙΔ η 681 ΡΘΙΓΟΡΟ ΠῚ 
ΒΟΡΙρ51. δά αὐαύϑτῦυμ ΝΑΤΙΟΚ; 41] δά Πρυὶ Υ ἸἸἤϊῃ, φυοά 
ἴῃ Δ]ῖ6ΓῸ νυ ] μη] Πη 6. ΘΑ ΠΛ 115. 5111}. ὙΑΡῚ5. ΒΟΡΙΡ Γ 5. ΒΘ }0 
᾿ἀηο δι }5. Ἰηᾶ 0 116 ΟὈ] σαν! θΘηδἤοῖϊο. 

Ῥγδρίθι οοάϊοας ῬΑ 51η05 ΄αδίπογάθοι πη ἰρ88 1.5115 511} 
ὙΠΟ ΟΠ ΘΉ51}}115. {Ὑ1}018.. οαΠ δηΐθ ἤ00 ᾽ΘΠμ ἢ δἰ οί 
165. 1η. 1118 ὉΓ}06 ΤΙηϑθγᾶΐα 5 501), οἱ ΜΙΟηδΔοθηϑὶ η0,5 4] Ἰΐ6Υ 
ΟἸΏΠ65 ΗδΡΟΠΪΔΠ05 ὈΓΟΡΥ 5. φαϊθαδάδμη νἱγία 5. ΘΧΟΘΙΠΠΠ. 
Ργδθίθγθαὰ γοββίδηϊ οοά]οβ αὶ Επβθῖδηᾶ αἱ θιαγιηθὰ ο0}- 
{{ποῖ| ΔΡΟΡΎΔΡΙ ΔΟΟΘΡῚ Δ] οἰ βϑίη0 5061]0 ΟΥΤΟΝΙΒ [ΑῊΝ, 
οὐἱΐ πη8 ὈΡΟΥΓΠηδΙη (6 εἰἰθο ρ]]ηἃὰ ΡὨ]]Ο]Οροὰ 15 {ΠΠ {10 61Π| 
ἄθθογθ ἀβά4ι6 Ρῖ0 8Δη1Π10 ΓΘΟΟΡΟΥ. ΑΟ ἴα θ}85 ἀπὰβ ρΡοπά6- 
Τὰ. Οἱ ΙΠΘΗ ΒΓΔ.) 6 ΜΠ ΠΘη51] οοάϊοθ ἀβϑουρίᾶ5. ΠαρΡΘΙ 
τηἶδι δὰ τη6 ρ61. ῬΠθοάογιη ΜΟΙΏ56η ΘΕΤΙΕΕῸΒ ΒΕΤΙΕΕ- 
5ΕΝ 9 Οἷα 5 ῬΘΠΘνΟΪΔΠ) ΟΡΘΡΔΠ) 18 ΠῚ ῬΔΥΡ 5115. Πη}}} 15 1ἢ ΓΘΡῚ15 
ΘΧΡΘΓΙ5. Θγᾶμ. ΤῸ οχ γαϊϊοδμο οοάϊοθ Ομ 1118 τηθίγο- 
Ἰορσίοδ ΡγΘΟΙθιι5. τηθὶ5. οοπία} σουβαλναῦυβ ΒΙΒΙα, 4] 
πο Δ᾽ ΘΓ απὶ Δα] ἴῃ [{4}1ἃ νογβαΐαν ἴῃ. ΟἸηηὶ ἀπ Τα (5 
ΘΘΏΘΙΡῈ Οἱ] 5 5ϑῖπιιι5. ΒΠοηΐαιιθ ἀΐοογα Υἱχ ροϑϑαμπὶ, αυδη- 



ΤῊΝ Υ̓ϑΝ 

ΒΟΒΙΡΤΟΒΚΕΒ ΘΠΑΒΟΟΒ.. ΜΕ 

τἀππὰ ἀομθοαί ᾿ἶο ΠΡΟ ΑἸΕΈΒΌΟ ΕΠΕΟΚΕΙΒΕΝ. Υνἱγὸ ἀιη 10 185- 
ϑδἰπηο. [8] οἵ ΠΟΠΠ11105 ΠΠΡΓῸ5. Ιϑποίοβ. ΤΠ} ---ο 4115. ΘΠΪΠῚ 
ἴῃ ἰδηΐα [ΔΠ} νΔΓΪΟΓΊΙΠ ΒΟΓΙΡ ΟΠ ΟΟΡΙἃ ππιι5 8018: ΟἹ] 
-- ἱπάϊοαν!ῖ, οἵ σΘομηη θην" τη6 ν᾽ 15 ἀΟΟ 55.115 ἃ βρθοίδ- 
{ἰ551 15 ΟΘΑΒΟΙῸ Ηλιμ, ΟΠΙΠΙΕΙΜΟ (ἩΒΙΒΤ'. ΠΕΟΝΉΑΒΌΟ 
ΦΡΕΝΘΕΙ,. ΗΕΝΒΙΟῸ ΚΕΙΙ,. ΠΕΈΜΑΝΝΟ [[5ΈΝΕΞ. ΘΕΟῚ 

χοἰ [15 σαθπὶ ἀπδθηι6. Πα π5. ΠὈΓῚ ρᾶγ5. ἰγποίαση. ΟΘρΡΟΡΙΙ, 
οἰπίτγα 51 ΠΡ] 0]πὸ «ΘΠ ΒίΓ 800 : 10 δαίθηι οἴμοι 15. σΤαίλτη 
ἰδπίδα 6 ῃμθν θη 6 ΤΠ ΘΠΊΟΥ 811. 5101] ΡΤ 65΄. ΡΓΡΟΠΙΘΟΥ. 

Ρυϊμιϑααδη δὰ ἃ τηὴ6 οοηνοῦίο αιοά Πηχὶπ]6 1ῃ ἢᾶο 
ῬΙΓδοίαϊοπ6 ρΓΟροβιζαιη οϑί. πῸη Δ]Π1Θ πὶ νἀ θέ γ το αἰτι 
γΑΓ 115 ᾿πα οἷα. ἸΔοίαΐδπι πη ἰδ πη θη τηθί ΓΟ] οσίοαθ βοΙθη 180 
ΔΌΧΙ]ΠΟ ἀ 5 Ό νορο. ΝΊΘ τι ΠΤ τι 5. Θηΐτη οἵη (ἰσο Οἷα. οΥᾶ- 
(Ἰοπαη ΡΓῸ ΒΌπΙ οἷο οἱ ργῸ Παθίγιο ἰγᾶστηθηΐα 6Χ ΤὩθ]Ὀ "ἃ- 
ἢἶβ. ΓΘΒΟΙΡ 5. ὈΙΡΠοΙΠθοδο γαίοαηαα οάθγοῖ (Βοιηδο 1820). 
ἴῃ 60 οοαΐοα ἱπνοηϊΐ ἀτιὰβ ραρῖΠπᾶ5. ΤΩΙΠΟΥΒ. [ΟΥΓΙ86.. 4186 
τη αἸοἱ 8]1οἶπ5 ατγδθοὶ [ΟΡ ΤΉ ]45 αι 548π| τη Ἰοἴπ8165. δά- 
ΒΟΓΙΡίΟ πιραἰοαπηθηΐου τ ροπάογθ., οομ πο γα νἀ ΓΘ η αν (ν. 
ἂρ ΝΙΘ ἢν. Ρ. 16). Οιιδηλ ἴῃ ΤῸΠῚ ΔΟΟΙΙΓ Αἰ 1π|5. ἸΠΌΠΙΓΘΓΘ 
ΠΟ] ΥὙἱν ΡΥΓδοϑίδη 1551Π|1|8. γανί οί θι5. δι 4115. Ἰη!Θηΐτι ; 
ἐπα απέθηι, ἰηχαϊῖ, προ ἠοῦο ργαθἐθγηναηι. ἐγ ἐδει5 τη 
ἰοοὐϑδ ἰδὲ ροπαάθνὰ τπαἀϊοαηπέι", σοηβρθοίαβ 6556 ποίαϑ πιῖ- 
ΠΟΥ ΟΥ̓) χαβ ἡπαήοαβ 806 αὐαφέσας αήσογθ οοηϑεθοῖ- 
ηλ5: οἱ ἐία ρίαπο [ογηλαΐι5. φχιαῖίος ατἰψιίίι5 ἀραὶ [π-- 

ἄος οἱ πο αρια ηένολ δας ἔμ οραθ φοηΐθβ βου δι}. 
--- ΠΙὲδ σογίθ ἰοοσὶβ πιρηθνῦὶ 10. 100. 14. ρογβρίσιο αρρα- 
γθηΐ. φιογ ἐπα εθηλ. Ργ᾽Ορί ον τοὶ πουϊέαίθηλ. τ ἰα- 
ὀωία Θῳργοδεῖ. Αἰφμο μἱ ἰδδίθηι ἤαδοτ θην ἰοσμρίοέθην η16 
φαθα βρθοΐα ἀδοθρίμηι ἠσμα [μἴ556. αανοοσαῦυὲ ἰοἠαηη θη 
ΡΊαυ[αῖν Υ-» ΟἹ... ργοξοβϑδούθηι Εα θη 56ηι.. φχιὲ ἔοΥ 6 ἐπ 
αὐῦθ αὐἀθτγαΐ. ἐδηφμθ 2126 γϑοῖθ υἱαέδ86 ργοξέίιβ ἀφηοῦεί. 
Ηδοο ΝΘ ΠΥ Πα5: απᾶ6 ἰδη{1 τηοιηθηΐ 1 [πουιιηΐ δὰ ἢ 5ΓΟΓΙ ΠῚ 
ΓΘΓΠῚ τη Δ Π ΘΙ ἃ ΠΟΤ]. τὶ ΟΠ ΠἰππΠ “πον ἰά Ιηΐθ θ5δοΐ 
βίπα Ια οχοιίαγα ἀθθογθηΐ, Νθο ἰδιηθη μ]1π5 «δαγαρ!ΐα 8η- 
ΠΟΡΠῚ ϑρδίϊο (αἰδατια πηι οι (τι 5.10 Π 6) ΡΟ βθοα 5. 6556 
ν᾽ ἀοἴαν. ΟἿ ΠΠΡΘΡ ἀθιηπμη Δ ηΐοΥ 46 οΥΙση!θι5 Πἰογὰ- 
ΤΠ] πηδι ΠΟ Π Αἰ ο Γ ΠῚ 5 θ6η5 (ἢ αἰϊοηιαξίδοῖα Β οὐ 6 
κῆρ Ομ πιγ] οὔθ, ἀθν Κοϊπον. Ἠ 186 1863) ταπιὶ ἱπιρ θά {15- 
58η] δὰ Πα! ἀπτη ῬΟΡ ἀπ γ6 15]. ΔΗ ΡΟΓ 6. 51506- 

ΡΑ 
5103 



ἐτι 

ΥΙ ῬΒΑΕΒΡΑΤΊΟ ΙΝ 

Ρ᾿Γ. δΟΡΙΡΒΙ. ομῖμ δὰ ΒΓΙποΙραπι ΒΟ ἢ ὁ ἢ ἃ δ π ηὶ, 4αΐ 
ὭΠΡΘΡ ΠΡΓῚΒ μϑοπᾶγάϊ ῬΊϑδ ἢ] ο[{15 σα πη 1115. εἰ Π πὰ 
ἸΏΘΡΙ (115 οδ΄ ; 15 6 ΡῸ τη ἀν} 5. Ὁ 6710. ΡΓΟΙΘ550Γ1 Ποιηδηο, 
εὐ φοάϊοθηη ἄθηιο Αἰ] σϑηΐθν Θχρ]ουαγοί (ν. ἂρ (δηίογθιι 
Ρ. 128 5. 886 55.). Οἱ τα 5: }}} 6} ρορνοϑί σαί Γοϑρομα 
56. Θαϑάθῃ ἀὐλθοαβ νοθθ5 {πὰς ΝΙΘθαμγίαια, αἱ ΚΗΡΟῪ, 
ΜΙ(ΙΟς (ΝΙδΡ.: ΜΙΟΥΟΟ οεἰ., Ἰερίθθθ. ὨΙΠΊΘΡῸΒ. γῈΓῸ 
Ιηἀ 1005 τη] ὴ6 ἱπυθηϊὶ, 564 Ιδία5. ποίᾶ5 αιιαϑάδηη 6586. να] 
Ἰηο πη γ6] ΠΙΒΊΘΓ ΠΏ ΤΠ ἸΟδΔΙη ΘΟ ΡΙ 5 ΠΟ πί65: ἰδς,, 
[5Ἃ, ἰοξ΄, {086 56 ἰη!ογργοίανὶ γίγνεται ὄγδοα ς΄. γίγνεται 
ὄγδοον ἃ. δου οαπὶ ϑρ6Ζίτι5 βου ρ555θι, οἴηηΐα ΘΟΙΙρΡΓΟ- 
βᾶνιε δηΐου : {αὶ 51 ΠΠ0ΓῸ5 -ν6} αδ]θηὶ ν8] Πιοϑοουἷ8 ναὶ 
ΟΥΙθα5 1} Ἰηϑρ χίβϑθηΐ, [Δ 0}}}ΠΠΠ}6 γ απ ἱπνθηῖγα ροίμογππί. 
ΒΟΠΙσΘί οἱ ἃρια 11108 οἱ ἂρ ομμηθ5 481 46 ρομάθεθιιϑ ἂἃο 
ἸΏΘΉΒΕΓΙΒ. ΒΟΓΡΒΘΥΙΠΐ ΡΘΡν σαίδηη 6586 ὁοηδίαί πποῖὰθ ἢῸ- 
ἴδπι ἰδ, αυδθ ἴῃ Ποὺ μοϑίγο {0 γῸ 586} 1556 ἱπνθηϊταν (ρ. 
171..207, 18. 220, 17. 221. 16 ο6..). ὕ[πο185 ἰσἰίαν νοὶ ὙἹ 
γ6] 1 τηράϊοιι5. {16 ᾿Ἰσῃοίτι5. ρου βου ρ5ιζ. πθο. αδὶ ἰπ οοαΐοα ἰο 
οχϑίδί, 1ρ86 φιϊαλπι Δ] ἃ ϑουρϑὶῦ εἶϑι [σ.,. Ουά δαίθηι 
60 ἰ000 νΟΪΙΘΥ. ΠῚ ΝΙΘΡΆ γι 5 Ἰο οὶ 14. ΠΟ 5815 ᾿ἰαιαί. 
γϑγιπὶ διιῖ οδάθῃ οϑί ἀποὶδθ ποίᾶ ἸΏ1Π115 ΡΘΡΒΡΙ οι χαργαΐδ, 
δ ΐ Ιαΐδι ἴῃ δὸ ἀπο ΓΡ νοὶ [Κ, 1. 6. γράμμα 5ῖνα βογίριι- 
ἴὰμη, ὈθηΙ 6 αποά ἀἰχὶ ᾿ἰσηοῦϊ τηθά οὶ [4 ΓΓᾶρηηθη α]η 6588. 
ΤΏΪΠ1Π16 ἀρ Ο ΓΔ Π 111} 6556 Ο6η580 Θιπάθιη ἃ] 4υᾶπα ὁ ἡοίαμη 
[αλαραμη. 6856. Εααϊάθμῃη. οὐπὶ ΡΥ τη νδολθὶϊ. ρου νοϊναιη 
ἸΩΘΔΙΘΟΥ μη ἀγαθοούιη ΠΓ05.. 510} ἰογία ἰδύσπη ᾿Ἰοθιῖη ἰῃ- 
γθηΐδιῃ. Οιοά 51] οομ ρος, ἢ1}1ἃ ομηπῖπο ἀπ 1δ[10 ΤΕ π- 
ἀπθίαν, ααΐη νου ϑἰηΐ θὰ 4π86 ἢϊο ἴῃ τηράϊαπι ργοία]!. 

ἴδτη νΘΡῸ ΠΟ ἸΠΟΓΟΡ ἰᾷὰ «ιοά Πἰο ργοροϑίίαμι δϑὶ. αἱ, 
ἀαΐθτι5. ἈΡΊπι6. ΟΥ̓ ΙΟἾβ ΘῈ 5115. τι8115. 511, δοοιιρᾶΐθ 6χ- 
Ῥοπδῖη. 

1. ἴη Ιοοο ΡΟ] οἰ5. Θχϑου! απο [πππ. ΒΘ κου θα πθπὶ 
5605 5.1η. πἰδὶ σα ἢ νου} ῖ5 εἰ δὲ εὐγκάμψειας τοὺς 
δακτύλους οοἰ. οομημαία δηΐθ ἀπ᾿ ἀγκῶνος, ποῆ διηΐθ 
πυγὼν.. ρΡοβίίο ναγᾶϊῃ γϑϑίϊα! βθης θη απ). 

2. 6 ἐτᾶσιηθηΐο αὐ θανοϑίδηο ν. ΡγΟ]. ὃ 2. 
9. Αἀ Βιάγιηηϊ Π}96}} αγη, {θη ργοχίηθ ἴῃ ρα ουμῃ οαϊΐ- 

[15 Θὰ ΘΟΠΓΠΠ οοάϊοοιη Ῥανβίμιη 2475 οἱ ΜοηδΟθη86}) 
106. Καὶ γυΐογο γϑοορὶ Πτολομαϊκός. --- ὃ. 8. εἴ 4. οπιΐ8) 

ἀν Υ ψ Ὸ, ἡ ὰὺ ἌΝ Ἔμ ἂς, ΨΩ Δ Ὑ γος, ΡΥ ΟΝ 
ἰνῶν Ν᾿ ' ι Δ ς ἡ Ὡς Ὑν ς ΝΥΝ ΟΝ ἡ ᾿ τῶν αν, 



πδ' ι 

᾿ΒΟΒΙΡΈΟΒΕΒ ὅβλεσο.. ὝΠΙ. 

Ἶ μὲν Ροβϑί κατὰ. «αοπίαπη δὰ 4ιὰ6 46 ρα οὐπ οὐ οαθῖοδ 
τς ΤΠΘΠΒΕΠΓὰ φἀδαηίαν Δα. ΡῈ ΠΟΙᾺΪ. 

4, Ταρυ απ Ἠδγοπίδηδιη 1 6 οοάϊοθ ἀνα Ῥαγιβ. 1670 
(οἸ πα 2724) [0]. 180 ----131} ργἱπηι5. δα ϊα ΜοπΙ θη 
ἴπ Αμδθοίί5 αγδθοῖβ (Ραν. 1688) μ. 811.----Ἰῦ, γϑρϑεϊνι: ΠῸΡΟΓ 
1 οίγοπηῖι5 (ΘΟ ΘΓ οἶθ5 5}. Πέγοῃ ρ. 47 55.). Ι46πὶ ἔγὰσ- 
Ἰη θη ἢ ᾿ἰπί8  Θὰ5 ΠΘΓΟΠΪΔΠἃ5 ΓΘ] 185 ἰΘσῚ αΡ. ἀπὰ8. 580} 
ιάγιηΐ {ἰ{10 ΑΠηρ. Μαΐ5 6 οοάϊοθ ΑἸΠθΓΟβίᾶηο δα αἰ (ν. 
ΡΓΟΙΪ. ὃ 14). Νο5 ἀθπῖιο ἱπβροχίμηιβ Ραγὶβ. 1670 (Ρ ἃ). Ῥνδο- 
ἰογθὰ σοηί] Πηπ5 ΡάΓ5, 3470 (Ρ Ὁ), ὙΠΟ θΟΠθηβθπὶ Ρ 1105. 
αν. 809 (ΥἹ., Μοηῃδοθηβοι 105 (ΜΝ), πθάιιθ μη δι πη5. ΑΜ} }Ὸ- 
β'α πα ἃ Νίαϊο δἀϊίαη (Ν). ΦιΟγα πὶ ΘΟΠΒΘη 50 ΠῚ 5 σπἰΠοᾶνὶ- 
Τη115 Π ογὰ ἃ. ΑἸΙΟἿ165 οἰδιη Δἀϑου ρβίμηιβ 1ΠΠπ|8 Ὀγονῖο- 
γὶβ ἰγδοιηθηΐ! νὰᾶγϊοἰαίθιη. 6 410 ἴῃ ΡΓῸ]. ὃ 19 ἀϊχίμημϑβ: 
ἀοβσ πανία ποΐὰ 1". ΠῸ οϑὲ Μομι[αιιοοηὶ, 1.6 1μϑ γοπΠ]ὶ 

610. --- 6. γΘΠ 415. ΠΡΥῚΘ δῆ ΒΟΡΙΡΕ5᾽ (αὶ ἰάθη [τγἂδ- 
τηθηΐαη οΟη Πογ6 ἀἰσαπίι νἱἀ6 [μοἰγοηη. Ρ. 40, Μανίϊῃ. 
Ποο θ᾽ οἶδο5 δ} Πόγοῃ 0. 208; νάρθηξιν οἐᾶτη ΠΟ Π}Π} 6χ 
15. 408 Μαϊιι5. Ρ. 151. σομμηηθιηογα ἤδη ΤΌ] τη ἤΔΠ6Γ6. 
Οἰμηΐπο [ηΐἴ6᾽' ΟΙΠΠ65 δἱ νο 15.155] Π}15 Θ᾽ οἱ Ῥγδοβίδη 1551 Π}118 
ῬΑΡβίπιβ 1670. 58601}}} δυυΐ ΧΙΝ ἁαΐ ΧΠΠ; ΤΟΙ αὶ θυ 586- 
ΟΕ} ΧΥ. ΠΙυμ σία" τηαχίμηθ, αἱ ρὰν ἰπἰΐ, ἴῃ οἀθηᾶο [νὰ - 
τηθηΐο 560 55: 564. Φαδοάδηη ἰἁηθη 6χ ΑΙ ΙΟβἰᾶη0 
Γοροίοπμαα 6558. νἱά!ηγλιι5. Νὰ) βἴδι πη) ἰηΪ 10. οὐπ νι! ραία 

᾿ βοΡΡίατα τὰ περὶ τὴν γεωμετρίαν ἰδγεὶ ποπ ροβδθί, 6Χχ 
ΑἸηργοβίαπο τὰ περὶ τὴν γαιῶν μέτρηςιν τΓϑοαρίπηιι5 ἃς 
Ροϑίθα χ θοάθιῃ οοποίηπθ διανομὴν 50} ἸρΡ51Πη1|8. Ῥοθιίοδηι 
ἰουπηαιη γαιϊύν ργδοίι] 556 ν᾽ θίπν βου ρίου, φαθηΐαιῃ νοοᾶ- 
ΡῈ} Ὑῆ φϑηθενιϑ ΡΠ] 15 'π ἀϑὰ ποὸη 11. (Γᾶς δοοαβαί!- 
ναὶ Παρθὶ Εὐγηιο]. Ν. 51} ἄκαινα.) ---- ῬάᾺ]10 ἰη γα οοΥ- 
τοχὶ ὑπὸ τοῦ Νείλου ργοὸ ἀπό. --- αὶ 4. 19 οεἱ. ἄκενα., 
488 651 ΤΘΟΘΗ ΟΡ ργῸ ἄκαινο [ΟΥτηᾶ. 6 σθμβίαπιϊ οοάϊοιιηι 
ΒΟΡΙρίατὰ τοιϊπαὶ. --- δ᾽ 9 γο] αυΐβαιο Ἰοςῖ5 Φιλεταίρειος 
(ργο Φιλεταΐριος) 5ογῖρβϑι. Νὰμπι πθὸ ἰδηΐϊᾶ δϑὲ ἴῃ Πἷ5. τηΐπιι- 
115 ΤΘΡιι5. οΟαἸ σα ΟΠ Δα μηο π ΔἸ ιιοΥ τη διιοίον ἴᾶ5, οἱ 
τ] Οὐ πὶ Δ ΘΟ ΟΡ. 5 0 βαδεδί., αὐ τἀ νοσδΌ.] ΠῚ 
ΡΘΡ Εἰ βου! θαύαρ. Οαδιῃ ἀἰρἢ ΠΟΘ ΠΙ ΟἹ οἰ ἃ 5.841 Π]8 5113 
Ρταθίυ (ν. ποῖ. δὰ δουρί. ἰδέ. Αὐρυϑβί. ν. 948} 6), φιδπι- 
ἀατη αἰοχαὶη Φιλεταίριος 5ογ οι Ὲ οοπϑιιθνογαί. - 5. 20 



νὰ ον 5. τὰ ΡΝ ἢ ΠΩ ἜΝ ϑγυν ον ΚΕΝ πὰ ἐκὰν γε ΞΣ γ. μο. φί - πων ᾿ 

ἍΓΠ:-, ΠΡΒΑΒΕΆΤΙΟ ἵΝ’ 

ἐμβαδικοὺς οογΡοχὶ ριὸ ἐμβάδους. ---- ὃ 8. 13. 19. 26 οὐ 
ΠΟΠΠΜΠ]ὰ ᾿Ποἷ5. ἸΠΟ] ΒΘ. Ἷ. ἴῃ ΡΓῸ]. ὃ 30 ἀδηηοηβίγαν!. 

ὅ. Τὰ. Ηθγοπίδηὰ 1] ἴῃ ᾿ἰδάθηῃ. 0015. {αὶ ῬΥδηι 001- 
υἰποηΐ, Ῥγαθίον Ραγϑίηπηι 1670. βίαι πη ροϑὶ Π|ὰγῃ Ἰοοΐειιν. 

 Ἑαϊία 681 ἃ Μαῖο οχ ΑἸ) γοβίδμο., ἱππὶ ἃ οί γοηη10 ῥ. 49 5. 
6 ῬΑγίβη0 2470, --- δ᾽ 1. 4 οοἴ. παλαιςτὴ 5ογρ5ὶ. οἴβι ΠΡνὶ 
οοπδίδηϊοι παλαϊςτὴς Ππᾶροηΐ. δ6ὰ οὐ ΑἸΙΘΓΟΒΙᾶπι15 οἱ 
ἴϑιηΐ πη] ἁυ Ποα] πη ἣ ρτδοῆρσαιί οἱ ὃ 16 ἣ δὲ ἑτέρα παλαι- 
«τὴς μπαεαΐ. ἀπθίιγη πο 6δ[. {πὶη ΟἹ ἴηι Δα 0 [ΟΥΠᾶ 
παλαιςτὴ 5ογρία ἔπουῖϊῖ. «πᾶ6 οἰίδπῃ ἴῃ 4}. ΠῚ (δ 8) οἱ 
δραἃ ΠιΠαπππὶ Αϑοδ]οηϊίδηι (ἤν. 16, 2) οχϑίαί, --- ὃ 11 ροϑὶ 
τετραγώνῳ πυπηογιῃ ἃ. ᾿ι. 6. ἀθοθιῃ τη]. δα] . ---- 
δ᾽ 12 ἐμβαδικοὺς οογγοχὶ αἱ ἴῃ 4}. 1 κ 20. --- Ουοά ὃ 17. 

ΟΡαΥΪ5. ὃ ςπιθαμὴ Πᾶοῖ. Ἰονίου ΘΥΓΟΣ δ. “αθηΐδιη [88 
ΔΡΕΘᾺΪ]Ι [ΟΥΠΊΔ6. {10 ΤᾺΡΓΟ ΠΙΦΌΟΡΟ ἀρρίοίδθ. βιηΐ. ---- ἢ6 
ΤΟΙ 15. 4πι86 ἴῃ ἤδὸ ἰδθι ἃ Θμη πἁνηλι5 νἱ 46 ργο]. ὃ 21. 

0, Ταθαΐαη Ηδγοηίδηδιη ΠΠ Ὑ᾽ποθηἊπ5 (ἀρὰ [μοί γοη- 
Ὠΐαπι Ρ. 70) 6 οο4. Ραγὶβ. αΥ. βαρ ΡὈ]οιηθηι 387 οἰ ά1{. Οιιὸ 
660 ἄθηπο 60]]Δο ἀπο τι5 {]}Ριισνο Ἰοοἷβ. ΠΠπ πὴ τηΐπτι5. ἀθοι- 
ταί οοἸοἷ5. ΒΟΥ ΡΠ ΡΠ ΘΧ ἢ] Ρ111556 Ἰηνϑη]ὶ. 

7. Ταλυίαηα. ΤΙΝ Τμοἰγοπηΐι5. (ρΡ. 67) 6 οοάϊοθ γαιοᾶηο 
(οοπ. οαηά. Ρ. ὅ4 δήῃ. 1) ἴῃ ᾿ποϑὰ ργοία ἢ, Εχ δοάθη) 
δαΐθ πη) ΠΡΓῸ ἀθβου ρα πη 6556 ἀἸοἱ 1 ῬαΓΙβίηαπι 2438 ((0]. 1015). 
{Π|ΘΙ ΠΟ ΟΠ ἄθπ0 ᾿ΠΒΡΘΧΊ556Πη115. οἵ ΠΟΠΠΏ]]ἃ 6 νθϑ0} 5115 
4αᾶ6 101] οχϑίδηϊ δηςπ||5511η86. βου ρίαραθ. οηθηάδηδα οἱ 
Ῥϑιοα δἀάἀθηκα 6556 νἱάϊπηι5 (οοπΐ, ΡΓῸ]. ὃ 28). Βισηαν 115 
ποΐὰᾷ Ρ΄, 

8.:. Τὰ}. Πογομίδηὰ ΚΓ 6 οοάϊοθ Ῥιυῖ5. 1610 οάϊία 6δβὶ ἃ 
Μοπίίαποομπο. ΓΘρο ἃ ἃ [μΘίγοη]0 (ρ. 42 5.). Α ΠΟ}}15. ργᾶδ- 
ἴδγθα οὐἱ αι βαπΐ Ῥαγβίπιια 2018 οἱ ὙΠΟ θη 515. ΡΉ1105. 
ατ, 179 [0]. 112".---114} (γ). Ῥαγιβίπιϑ 2018 ἄτιο5 ἀἰνουϑο5 
οοαϊοθ5. οΟΙΠΡ]Θο αν. ΝΠ ΡΥ ηππ ἰῃ Ηδγοηΐς (δοιϊηρίτϊα 
([ο]. 100 ----102). ἀοίπάθ. ἴῃ 4]{6γῸ Πἰγοὸ «ὰὶ Γεωδαιεία 
Ἰπβο θ᾽ αν ([0]. 148) --- 145  δᾷ (ἅ}1ὰ Ἰοσιίαν. Νο5. ῥυ]ο- 
γΘΙὴ ΠΙΡγ απ ποίᾳ Ρ ἃ, ΔΙίθγιιηι Ρ΄, που δαΐθηι οἱ πάο- 
ΒΟΠΘη515 ΘΟΠΘΘη5.ΠῚ ΠΠ τ γα Οἱ 5] απ Ποανίπηι8. 6 4}115 οοαὶ- 
Οἶραϑ νἱ46 Μαγίη. Ρ. 1238 ἡ. 1. 8. Εχ πο6 πη 6γῸ 8}11 ΠΌΡῚ 
]1ὰ5. οἰτι5 (Δ) 0} 186 [ΟΥΙηᾶ5. ΘΠ] θοηΐϊ. Αἴψαθ ϑἂπλ ααϊάθηη 
[ουπδη (πιὰ ἰῃ Ραγῖ5. 1670 γϑρϑυ αν τηοχ ἱπίον Ἠθγοηὶς 



ΒΟΕΙΡΤΟΚΕῈΒ ΘΕΛΕΟΘΟΒ. ΙΧ 

Το Ἰ φαΐα5. δά οιηι5; ἢ] ἃ! 6Π| ἃ] ΘΓ μη ἴραπὴ Οὐ Ποῖα ἰδη)ὶ- 
Ἰΐαπι {δι Π{|6γὰ ἃ ποίδηηι5. 56 0.1 σαπγ5. δ6α ἰδιηθῃ Π6 
Ηὶ φαϊάοπι οοά 665 Ρ]4Π6 ἱπίθν. 58 οοῃβθηϊαπί. ΟἸθτὴ ΘΗ ΪΠῚ 
οοπίοχίαπι νου θυ πὶ ΘΧΠ θα Πηι15.. 15 τηαχὶπια ἀθϑουρίι5 ο5ἱ 

ΟΠ ρχρΡὰ ἃ 40 θ᾽ οἱ Υ͂ “σπὴ τη}}{15 811|5 ἴῃ γοθιι5. ἰὴ ἴῃ 6χ- 
ἐγϑιηᾶ ἰάθι1]α ΔΟῪ 65 {111Π| ΠῚ ΘΠ 511 ΔΙῚ1ΠῚ (ἰβοΓ ρδηί. ---- δ᾽ 1 οδί. 
Ῥοῖὺ ἰοίαπι ἰθυ] απ πῃ ἃ κονδύλου τηθηϑΓὰ ΟΙη 588 68, 
αδθ ΟΠ ἃ06556 ἃ πᾶ ΘΟ]]ΘΟἴ 086. Π0Π ροβ56ἴ., ΠῸ5 681} 
ἘΠΟΐ5. ᾿Π0] 58π| θα π6 οχ Ρ ἃ ΔἸ] Π}115. ---- δ᾽ ὅ οατὰ Ἰπ][ἰῸ 
διχὰς ἀεοπηϊία 511, ροϑίθα ριῸ διχὰς Ξογρϑὶ λιχὰς οο]]αΐο 
ῬοΙΠαοἰς Ἰοοο (ἔν. 1). ΙθΙάοπι κυνόςτομον οὐ 1μοἰΓοηηἷο, 
{αὶ ἰά ἰπ ὑπὸ Πἰργὸ Ἰϑοὶ ἀϊοῖ!. ἀθάϊ ργὸ κοινόετομον. --- 
δ 12 ἀντίχειρον 56γνανὶ, «ιδιηπᾶπ ἄπο ΠΡ τὶ ἀντίχειρα 
(οοηΐ, δ ὅ) ργδοίεγαηϊ. Ηοο δαίθιη ἀἰβου ὩΪ π15 6556 νἱ δία, 
αἰ ἀντιχεὶρ ρο|16χ, ἀντίχειρον πιδηϑβιιτα ἃ Ρ0]]οα ἀδγϊναία 
Ἰηϊ 6! ]οσαίαν, Ιμἱ ἄρῃ μεθὸ δέ, οἰδὶ δὲ ἴῃ  οἸμ {{{{Ρ. 56Γ- 
γανὶ. απ ποὺ ἀἰσοηάϊ σθηῖ5 ἃ ΓΘΟΘΏΓΟΥΘ 1511 Π0 4] 16 Π11}} 
6556 νἱἀογοίαν. -- ὃ 14 σα νυ]ροὸ εἰ μετρηθῶειν Ἰορσογ6- 
ἴΡ. ἴῃ ἀπὸ διίθηι ΠἰΡΡῸ αἱ ργῸ εἰ δχϑίαγει, ἂν 5ἰπθ ἀυθῖο 
ΟΟΥΡΙ σ θη πη} [{. --- δ᾽ 16 ἴῃ [ἀθ} ἃ ἀσγΘϑ Πα] Π]ΘΠΘΌΓΔΡΌΙΩ 
οὐρηάα Ῥαγβίηιη) ὦ 5θοαί5 501Π|. 41 οαη θη [ΟΥ̓Δ ΠῚ] ἃς 
Ῥαγϑίηιι5 αὶ μα θοΐ, πἰβὶ πιο Π0ἢ ὉΠΕΓἃ π2}}}16 ΟΓΟΎ 5 Γαί]ο- 
Π65 ϑιιθάιιοίαα, φαηΐ, οἴπὴ δὰ ἀθοθιὴ Π}]1ἃ ργοργοάϊαίαν ΒΡ", 
Ἐὰ αΐθηὶ {ἰὰ6 Ρ 9 οἱ Γ Παβδϑηΐ ᾿πίγα Ὀγον ον δαποίαν, ΠΏ. 
-- 6. δΥΡΓΟΓΘ 4ὑἰ Ἰαΐοὶ ἴῃ νϑυθῖὶ5 πλάτος καὶ μῆκος ὀρ- 
γυϊῶν ποδίγαςιια δπιθηάαίοηθ νἱάθ ργ0]. ὃ 25 δάη. 2. 

9. Εγδοιηθηΐαμι (6 ΟΥΡΎὰ6. Π]ΘΠ 5 ἃ ποηάιπη δα Πἢ 
ἀββουῖρ5ὶ 6 ο04. Ρα115. 2018 [0].1125, σαϊπ5 ΒΟΥ Ρ πγᾶπη πθη- 
ὨᾺ]}115. ἸοΟΙ5. ΘΟΥΙρΡ [81 ἰΐᾷ ΟΟΥΡΟΧΙ, τἰ ἰπἴγα δαἀποίαίιπι 65. 

10. Τὰ}. Πογοπίαπαηι ΥἹ [,οἰγοπηΐι5. (ρ. 05) οαϊϊξ 6 
οοα. Ρα115. 2571 (Ρἢ. Νοβ οοπίμ! πηι 5 Ραγί5. 2018 [0]. 1435 
(Ρ6). -- δ 7 «υ]ὰ βου θη πη ν᾽ ἀθαίῃν., ἀδηποηϑ  ΓΑΥ Πλ115. 1 
ΓΟ]. δ᾽ 29, 

11, Τὰ}. Ἠθγοηϊδηδηι ὙΠ] 1,αἰγοηηΐας (Ρ. ὅ9 ---Ο1) 6χ 
ἰβάδιη ΠΠνῖς. δα Ἰ 11. τη ἀ6 ΤΥ ἰ]ι] πηι ροιϊνί. Νοὸ5 Ραγ βιπ 05 
2470 [0]. 275 ---- 280 οἱ 2438. [0]. 100. σοπίμ!πη5. ΦΟΟΓΊΙΠῚ 
ποΐδα. τ ἰδ Αἰχίηγι5. σαηΐ ὈΡ οἱ Ῥὸ, Εχ ἢἰ5 [ιοιγομηϊ 

 ΒΟΡΙΡ ΡΠ ΠΪπτ158 δοσαγαίδηι ΔΙ 0 1165 Θιηθπήδνιηας. [)8 
οἰαϑάθιῃ οοπίθοίαγα πλέθρα ε΄ να ρΓῸ]. ξὶ 80 δάη. 1, 



ἜΤ ῬΡΕΛΔΕΒΑΤΙΟ ΙΧ 

12, ἘΓαριηηθηίαπι 6 χαδάναιίε οἱ οὐθίοῖβ πηϑηβανὶς δα αὶ 
8 Ῥαγ5. 2476 [0]. 28) (Ρ᾿) οἱ 2438 [ο]. 100" (Ρ.). 

19. ἃ}. Πογοπίδηδιῃ ὙΠ 1,οἰγοηπίας (ρ. 68) δάἀϊάϊ! 6 
Ραγβ. 2019 [0]. 1640, 4 πὸ5. οπὶ ἄθια ἱπϑΡ ΟΡ παι, 
ΘΤΑΥ 551Π|15 1 ΓΟ 5. ἃ 1110 ΘΡΓαΐππ 6556 νἱαπηι5. ἔχρο- 
5 ΪΠηῖ5 46. ἢΪδ Ἰη ΡΓῸ]. ὃ 91. 

14, ΤΡ] 4ὰὰ6 Εὐκλείδου εὐθυμετρικά ἱπβον!θ τιν 
φὐϊαϊ 6 Ῥαγὶβ. 2498 [9]. 1005 (Ρ.). -- δ 18. ποῃηι} ἃ ΡΓᾶνθ 
5ΟΓΙρΡία ΓΟΡΘΙῚ (16Ρ τούτῳ ρΡΓῸ τούτου νε] ταῦτα οοΥρθη- 
ἄσχη [01})}, οἵ ἴῃ οαβθίοὶ ρ6α 5 ἀοβηϊτίοπα βάθος ποδὸς α΄ 
(9011. ΠΙάγπμο ἀ6 τπδη5. τπηᾶγπ. 1) 8414]. 

16.. 1π Πργο 4 ᾿πϑογἸ τπι γαγὰ ϑάογὰ (ὑ0π|..1 Ρ. 499 
-808) δίορμδηι5 Π6. Μογπα ἐγᾶστηθηΐαπι ἀαθάάδιῃ Περὶ 
πηλικότητος μέτρων οαἀἰάϊι 6 οοάϊοα {απ ἀϊοὶ! ϑαΡΓἃ- 
ν]8Πη0. 86 40 ν. 6ἴτι8 ρΓῸ]. Ρ. 17: 15 δοάθην ϑΈγο σοαῖδεα 
ϑαγγανέαηο ---- ἀφ οογνία φιαράαηι ἰοφοθαηίιν" 46 ροπάθ- 
γεδι5 αα ἠλθηδβεγ58. [Ὀ]άθη) δαΐθιῃ (ρ. 10 Θχῇ".) ἸΘΘΊΤη8 
ἤδθο ἀθϑοῦιρ5ῖ58θ ΟἸδα τ ϑαργάν! τ οχ οοαΐοθ Ἀπ οηϊὶ 
ΕΡΆΓΟΙ. ααἱ οχϑίοὶ τη ἤθριὰ ΒΙΡΠΟΙΠΘοὰ πιπη. 2216, Οἰήπ5 
ΘΟΡΙΟΒΙ 55 ΘΟ ΙΟΙ5. 1056. Π6- ΜΙ ογηΐαδ ἵπ 50 ΠἰὈγο (ρ. ὅ17 
---οὖ29) ἱπάϊδοιῃ δἀϊάϊ.. Νὰ. ἴ) ᾿πηρογαίοῦα ΒΎΔΠΟΟΡΠΙ 
ΒΙΡΙΠΟΙΝ. δϑὲ ᾿ηἴον οοά. αν. ππη. 1680 (ΠοΙηθγο.. 5860. ΧΙΥ͂), 
ἘΠῚ [0], 114 πη 6 ἸηΘ 5.15 ΓΑ α] π΄ ᾿ην ΘΠ 15 ἀθηιο- 
46 οοπία 1 η118. 

16, ΤΑΡΌΪαμ 1 Π|Δ}] Ἀαϑεϊση νου γθρθιῖνι. 6Χ οἰ πηθδοιε! 
Θά Π|016 (ν. ΡΓΟ]. δ 85 άπ. 2). δογιρίαγαιι οὐργία ἰπίδοίδιη 
ΓΙ ααϊ. φαδιιαῃ οὐργυϊά, «ιοά Ραγῖβ. 2018 ἴῃ [ἃ}». Η6- 
τοι. Υ οχμίθεῖ, ργδοίογθηδιμῃ νἱάδιαν, 584 δ᾽ 8 βήματα «μ΄ 
Οὐ Μογσογο χηαΐᾶνὶ ἴῃ βήματα ς΄, οἴπὶ [Δ Π{ 1 ΘΓΓΟΥῚ5. ΘᾺ] ρὰ 
ΔΠΟΙΟΥῚ [θυ] 6 Δϑι ΔΙ ΠΟη ρο551{. "6 ΓΙ {αἷ5 ν᾽ 46 ΡΓΟΪ. 
δ᾽ 90, 

17. γἱάθ ῥγο]. ὃ 30. 
18--7, ἘΓΔΡΊη. 18 οἰἀϊ α Ραγὶβ. 2476 οἱ Μοηδο. 16ὅ, 

ὕμμη ἔγάρτη. 19 ----21 οχ 15461η οἱ Ῥαγ5. 2498, ἀθηΐαθ ἔγᾶρ τη. 
Ὧ2---ὸ αὶ ῬΑ 5115 1642, 2901, 2498, 6 [Οηϊ]} 15 ἴν. 26 οἱ 
27 νὶθ βυργὰ δά ἴν. 14 οἱ 7. Ὑαγίὰϑ βου ρίαγαβ δἀποίδια 
ΟΙΩΪδὶ., (μὰ 115 ΙΟΠΡΊΟΡ Θχρ]]οδίϊο Ργαθιηἰοπάα ἔα]; ἢδΠῚ 
Θὲ ὩΟΠΠᾺ}]ἃ οΧχ [8 Γγαριηθ 15. ὈΪπΙ5. ἸΟΟΐΒ ἴπὶ ΠΠΡΡῚΒ. τηᾶπτὶ 
ΒΟΡΡΕ5 Ἰοραπίαν., πθο οἸηηΐηο ἀθ οοάϊοιαι ΞοΡ ρίαν τθοῖα 



᾿  ΑΥ ΤΩ τς 3: ΡΝ Υα ον ἀρ νορονου ΤΑΣ ἐκ βῖς . ἢ ΠΝ ΤῊ ΕΝ Ἔν τ τς ΑΣ Ρ ει ΑΘ γ: ἜΝ Ξ 

Ν ἐν ἔρος ΟΥ̓ ΟΑ ὑλεν ὑπὸ χε ἐ 
᾿ ἢ Χὺ ᾿-. ο ἀκα 

σοῦ 5 ἐΦΑ ι ἀπ ν ΟΝ ΩΝ 
Ἅᾳ ᾿ 

ΚΟ ΘΗ αΒ: ἀπαΒοοβ.. τ ΟΝ 

ταἀϊοανὶ ρυίαβ ροίονιῖ., 4μαπι απίνθυβὰρ ΠΠὰ6 οΟ]] ΘΟ 0 π65 ἴῃ 
ἸΙυθθιὴ ΡΓΟΪ]αΐδθ οὐαπί. 

28. ἴπ ΡΟΠοΐβ Ισοο πὶ 68. περὶ μέτρων Βεκίκουὶ μηὰ- 
χίπιθ ἀπ οηθιῃ βθοαίι5. πὶ (Β 6): Δ βογιρϑὶ ἰᾶπηθη να! σαΐδα 
ΟΠ βουρίαγαθ ἃ Βιμάογῆο οἀϊίαθ νὰυοίαίθμ ([)8). ----- ἴῃ 
ἐϊβ νϑυβίθαϑ (αἱ 6 ϑ γα {415 (Π]ὰ ΟἸποδία οἰζαπίαν ἀοπ- 
πα} }ἃ 11ἃ ΘΟΥΓῸΡίδ δαπί, αὖ Υἱχ ΒΔ ΠΔΙῚ Ρ05586 νἹαθδηΐα, Αρ- 

ΡᾶΓοί ἀπ05 ἱπίρι 56. ΘΟ] ΠΟ 4α]. ἃ!ίθγιιηὶ Βοθοίαμπι., 4 ΓΘ ΓῈ ΠῚ 
ΠΟΙ ΠΘΙ 6Χ αἰ ἰὰ οἰν!αΐα, ΑἸΠΘΗΙ]Θη56 ρΡιο. ῬΓΙΠΠὰ νϑΡ})ἃ 
5 ηΐ ΑἰΠΘΗΪΘη515 46 ΠΟΡΘῚ ΓΟΙῸ {πο ΡΘη 5: ΤΟϑροπαδὶ 
ἃἰίο' κόφινον πιθηϑατὰπι ἃ Γθη5: 404] οαπῃ 1116 Π0Ὶ ἰῃ- 
(6]Π6ραΐ., ΤΌγ885 τί λέγεις φιλο! : [απὸ Βοθοίι5 μέτρῳ 
ἐχρῶντο κοφίνῳ. Ῥοπίᾳψια δὰ 486 5ϑαιμηίι" ΟΡ ρία 
8ιη:. ΕοΥβιίδη ἴη ἰδοηᾶ ΠΟΥΘΙ (ἰθορθιηνα ΠΠ{ ΓΆΡ. (1186 
Ροϑί ἢ δϑί, Ῥγθνὶον αιυδοάδιη πη θργοραίϊο Δ] (6 γῖ 15. Ἰη θΓοί- 
ἀν}, δ 4υλπὶ Γαγϑιι5 Γοβροπᾶοδί Βοθοίιι5 τοῦτ᾽ αὖθ᾽ (νεῖ 
αὔθ᾽ φιοὰ οχ Α οὐἰάϊε Βε6) ὅτι οἱο ; πἴο ἁίθηι τηθ ΠῚ 
(ατ αΐαμη γ6] δἷο γθϑί αὶ ρο5886 νἱἀοίυγ: οἴνου κόφινος 
δύναταί γε τρεῖς πυρῶν χόας (τε πη6 ἴηνίίο ἰπίθγοί αὶ! 
ἴῃ δάμποί. δά Ρ. 206, 19); νε6}]. 51 1ἴάᾳ δυάδοϊα5 νἀ θδίαν, ἢθῸ 
τπο40: οἵ. κ. τρεῖς δυνάμενος π΄. χ.; ἃ ἔππη ἴῃ αἰίθιο 
νοῖϑιι δύναται 5:85 νΊη ΡγΙῸ δυνάμενος. 

290. νρίαβ 1581 [Δ }01}} 8} 8. ΠΠΘΠΒΕΡΙ5. ἃ0 ΡΟΒ ΘΕ 18 
Μομ δοηι8 ἴῃ ΑΠΔΙΘο5. (ρ. 5998 ---- 9895) οὐϊάϊ 6 οοάϊοθ 
Ῥαυίβῖπο Ομ 9284, {6 650. ΟἸΠ (θη θι18 ἀθα55θΐ οἰτι5 
Πσϊηθτὶ {10 Ὡπποὺ ὨΙΠηΘΓδίΓ ΤΠ ΡΘηΪ. ἄθηο ΟΟΗΪΘΓΓΕ 
Ὥθη Ροίαϊ!. δεὰ οοηπάο Μοηί,αιιοομαμη. {46 {π| ἴῃ 1110 
οὐρᾷ ἃ ἀἰΠροη ἃ. ἴθ Ρ οἵηηΐα δοοιγαία δα 1556. Ῥγδθίθυθᾶ 
ἃ 6 ΠῚ ΠΟΉΠ111ἃ ἰῃνθηΐ, {πι88 σοπἰθοίαγα οιηθηάδηάα 6β5ϑθηΐ. 
ὕι δ᾽ 1 ἀπερίετικτοι 5ογὶρβὶ ρίῸ περίςετικτοι ο0]]ὰῖο ὕ- 
ἰθηθᾶθ. ΘΟ]]ΘΟΙΟἾἶ5 οὰρ. Π1.. 4. πη χιι6. ἡοίδπι ΞΞ ΓΟΒ 8]. 
Π 0146 ηΔ ἀρὰ ἢ ηλ 6 νϑΡἂπ ποίη) «ζ τονοοᾶνὶ οχ ποίου ἰδὶθ 
Θ᾽ δά 6.) οδρὶ {15 ἀα]θηθᾶθ οΟ]]Θοίοηἷ5 (Π|. 8). 6 τ 415 
4π6 πηίδπ ἃ ἰπδΡαηΐ νἀ6 ΡΓῸ]. ὃ 41.. 42. 

90---ὅ0. Ιμο005 6 (ΔΙ6ηὶ ΠΠ0γ15 Θχοθῦρίοβ 6 Πμαγ ΓΘ  ] η 
ΘΠ π6 γοροίϊνὶ, οἵ 51 4ὰὰθ ἀἰβοῦθραγθηί ἂρ Κὐπηΐτπι 
ἀὐποίαν!. ΝΟΠΉ}]ὰ ΘΟΥΡΟΧὶ οοπίθοίπγἃ. Θιππῖπὸ απίθμι υἱάϊ 
γϑμθιηθηΐον ορίαπάιιπη 6556. τιὶ {πᾶπη ῬΡΙ πη απὶ Δ] Θηΐ βουὶρία 
δοραγαία δά ΠΡΡΟγατῃ δηζπιουῖη Πάθηη θά δηΐαιγ. 

ἌΣ ΦῈ 
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ΧΠ ῬΕΛΕΡΑΥΤΙΟ ΙΝ 

ὃ1---ασαπἷὖ, Αἀ δᾶ ροηῃάθγαμη δὲ ἸηΘη δ. γγ πὶ ΘΟ] Θοἰϊο- 
θη ἄπδτη (ΔΙ ΘΠθα πὶ ἀρΡΡΟΙ]ΡῈ ΘΟΠ ΒΊΟΥ Π15 οἰδὶ ΠΡΓῸ5 
τηᾷητι ΒΟ ρΡίοΟ 5. ΘΟΠΙ͂ΟΥΓΟ ποὴ ΡΟΐτϊ. ἰδηθη ρράγαΐαΠ ΠΟΠ 
Βρουπθηάπη) δὰ δὰ ἰθι}ὰ5 ομθ πη δηαθ 6 ΟΟΉρΘΒ51586 
οχίβι πο. Νὰπι π᾿ ΠΟΠΠ1}}15. ΠΠ γα ραν ίο5. ἀαυδοάδηι ἷτι5 
ΟΟἸ]Θοἰϊοπὶβ ἰΐα οαϊΐαθ διιηΐϊ. τ βου ρίαγα ἰγρῖ5. δχργθβϑᾶ 
ἴογ οοάϊουμη πηϑηῖ ΒΟΥ ρΡίο απ ἁποίον [αΐθηη Πα ρθθαί. ΜΙΓῸΟ 
δα ΠΠ0η65 ΑἸ ἴπδιη (νο]. ΙΝ οχίν. [0]. 485) οἱ Βαβι! δθηϑϑιῃ (ΠΥ ρ. 
466). αὶ 6 οοὐϊοῖθιι5 ἀοίθυϊουῖα ποίδθ θὰἂβ [0185 ΘΧΡΓ 5585 
6556 Υἱά], ΦΙΔΡΡΟΡΙοΙ ροϑί οδρ. ΠῚ Βου ρίαλαθ ναγιοαίθηῃ δι - 
ὨοΐΑΥ6 ἀ6511: 564 τῃηδοηδη) δποίογ αΐθπι ἱηνθηὶ ὑγ θα 6 πη} 
6556 6ἱ ΘΟ] δοἰ οἱ {πὰ ΝΟδη 6. αἰ 1 ἴῃ ΠΙΡΓΟ᾽ 4πὶ ἱπβονὶ- 
δίιαν (ζύνοψις τηρηβαγάγιιπι οἱ ροπάθγαιῃ (Βα511. 1664) γ. 
8ῦ 55, Ναηχαθ π8θὸ Νοαηάγθα ὁχ οΟαἴο6 Ἰηᾶπὰ 5 ρίο ρ6- 
ἰἰ{ὰ 6556. οἰδὶ ἢ Π1}} οάϊοῦ 46 θὰ γὸ οοΙητηθιπογδῖί. ἰδιη6 ἢ 
ἀπο 46 ἰπά6 ἀρρᾶγοί, χαρά ῥϑυη ἃ 4}} Θα  Ἰομ 15 ΑἸαΪπὰ 
οἱ Βαβ]θθηβὶ. ἰΐὰ ἀἰδογορδηΐ. τι θὰ 6χ ἱπρϑηΐο οΟΥΤΙρὶ ΠΟὴ 
Ῥοϊαονῖϊηί. ΝΟ τηϊπουῦῖδ ΤηοΙηΘη οϑὲ θὰ οΟ]]δοἴϊο πᾶ ἰῃ 
Π. δίθρῃμαπὶ Αρρομπάϊοθ 16] ονη δά {ποβδυγη Ογᾶθοδθ 
Ἰίηρσιιᾶθ ρου ηθηϊα Ρ. 219 55. Τϑροῦῖαν. Εἰ Θηΐη} οἵ θΟῸΠῸ 
οοαΐοθ 5115 δὶ δίθρῃδπιβ οἷ, {πᾶ ΡΒ. πριιδθ αν ᾶθοδθ 
ῬΟΥ ἴα. οἸηθη αἴ 5. ψαδηη 4] 5181 Διο 65 ἰαθι]85 δα - 
αἰ. Πρηΐααθ οἰΐαπι ροβί Νοδπάγαηχ ΑἸάϊπι (ν. ΡΓῸ]. ὃ 88 
δίῃ, 1) ἰγ65 δἰπβάδθη ΟΠ] ΘΟ ]Οηἷ5. ἴθι] 86 6 οοάΐοθ ΔΙΊ αο 
Δηΐ 10 ΟΧΡΓΘβ586 βαηΐ. 64 ΟἸΩΠἾθ115 5. ΠΡΡῚΒ ΠΘΙῚ0 [ΓΘ 
γ᾽ ΓΟΥ πὰ ἀΟΟΓΟΓΙΠῚ τι5115 6ϑί. ροβϑίχαδπι ὑμαγίονία5 ἴῃ Ηρρο- 
γα 5. οἱ. 4] πὶ ορϑιτπ τοτη0 ΧΠῚ (ρ. 976 55.} Θαϑάθιηῃ ἴδβι- 
ἴὰ5 δα. Οἷἱ «φαϊάοπι μᾶθὸ ἴῃ δὰ [6 58 66 1586 ὈγΟΠίσίαΓ: 
γεν 5οπθην Οαἀαϊαἀϊηὲ ἰοφέηεις., αἰονγαηι φεόψηθ Αηάογ- 
πασὲ οἱ ἐορέωηὶ ΠΠ]. δίορηαηὲ; ς6 αγαθοιηι ἐθα μην ΟΜ) 
ηραῆῖι δογρίο οσοαέοσα Ποφίο θὲ οὐρα Οαὲ Βνταηπέοὶ, ἤο- 
γοἰϊὲ οἱ φιογμάαηιν αἰδογηη οαεέϊέοτιεδι5 στ ζέηεν5.; ας 
ἀθηληι 1, αἰέηαηρ ον ϑέοηθηιὶ πουαπι ὧὸ ἨοϑΙ πηι αὐα6 60 ἡ 
ἐασοηιρίανὶ πεασὲς απναϊοψαηι σοη ἀταέηλι5 6 ἐδα μη) ΟΟΉλ-- 
ρϑνϊογηήη ἐμ ον θηλθηΐο ἰοοσμρίοἑαυέηιιϑβ (ἴοπι. ΧΠΠ Ρ. 1022). 
γ᾽ιάδ5 τη] 15 σα 91 41}5. πϑιὴ 6556 ΟΠαΡίο Πα; Π60 ἰΔΠΊΘη 15 

τᾶς 'ἰρ5ἃ οορία τα] τα α{1}Π{015 αἰζα} 1. φαοπῖαμη 5᾽η 5} }5 
Ἰοοῖθ. ὑπ φυδθάμα τϑροιϊνουϊζ, ποὰ δαποίαν!(. Αὐο νἱάο- 
ἴα αἰϊχυοίίοηβ, υδὶ ἄλλοι ν6] ἢ ιαοὶ 4] ἐϑυιιμηαιι6 ππϊη6- 
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πες ἍΜ ς ἢ ΒΕ ἘΣ ΩΤ ὃν ἢ 

ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΚΑΒΟΟΒ. ἐς ἘΣ ΧΎΤΙ 

τὰ δά ἰΐ ργου, οᾶπὶ νᾶγἰθίαίθηι ἴῃ 4110 ᾿ἰρ0Ὸ. νη Ἶ558 
᾿ΘΔΙΠ7Ὲ6 ἰπ οοπίοχίμμη ΓΘΟΘΡ15586. Μα]ὰ ἰρίταν 1 ΟΠ θυ πὰ 
ΟΟἸ]θοίΐοηα βυθροοία διιμῖϊ. 86 οἴη ἰἰὰ 5ϊηΐ. σογία ἤθη ἰὰ 
4υδδὶ ἰππάἀδιηθηίαμη ποϑίγδθ δα 0 5 [ΘΟ β56η}}8., Πἶδὶ οἱ 
ῬΙΟΓίμαΙ δάμαο νἱγὶ ἀοοῦ!] (ΠΡ γα οἰζάΓα οΟπϑιιθν βϑθηΐ οἱ 
Θδάθμῃ ο0]]Θοἴϊο τιηᾶ Ρ]ΘΠΪΟΙ 6ϑ8θῖ γΘ] 15 ἃ0 τη} {15 δἰϊδγη 
Ἰοοῖβ ργαθϑίδηϊον. [ἃ Ομαγίογίδηα φαϊάρθι γροεϊνίπη5, 5ϑά 
θἃ ΓΟρΡαυΓσαΐα ἃ) ΟἸΠΠἶθ 8 4αδθοιη 6 νἱ 088 6556. νἱάθ- 
Ῥδηΐι, 486 ΠῸ5 ἸΠΟΙ5 ἈΡΊΖπ16 5601 5] 1115. ΜΆΡΠΟΡΘΓΘ γΘΙῸ 
ὉΡρίανίμηϊι5. αἱ οοάΐοριη ΡΑΓ βίπι 40 (Παγίογϊ 5. 56. ὈΒΌΠῚ 
6886. 5ΟΡΙ ΙΓ ἸΠν ΘΠ ΓΘΙηι15, 864 4 αἱ Πογοῖ, ποι οοπιϊρὶί 
Ἰοηρίογθ Δ ψαδθιθηάμηι Οἷΐο ΠῸη ΟΟΠΟ6550. δ6ὰ 511 ἃ 
ἰΔη6η ΠΟΠΠ.}]ἃ ΘΔ 4116 ΟΊ ἀν 551η1ἃ ἱπνθηΐμι5. 46 «αΐθ5 
βίας ἀΙοοΙηι5. Ἠδδίαϊ αἰ ἀοιηοηδίγοίαν. αυδᾶθ ἀπ 6 6Χ 
115 ἰθγῖβ 405 οἰΐανὶ χαϊθαβαιθ Ἰοοἷ5 μαραᾶμῖ. Θαοά ρτο- 
Ῥοπᾶμι ἴῃ ᾿δὸ [ἀθιὰ. ἘΡ1 πυχηουὶ 5 Ποδηΐ οἀριΐα (Πᾶν - 
ἰογϊαπδ: 

(μαγί. - ΑἸἹά. οἱ Βαβ. ϑίαριι. Νραρβάοι ΝΙοιρρ. 
Ι Ι Ι Ι οἷῃ 
Ι Ἶ ΕἾ π ἘΣ 
Π ΠῚ π΄. Υ" Ὁ 
ΙΝ Ι͂ ΙΝ ΠΙ ἔχον 
Υ γ Υ ΙΝ εὐ 

νι ἮΝ ἐμ τι ἰ 1} 
ΜΠ ἐδ ἂς ῥέει γ» 
ΥΠῚ ΤῸ ἜΣ ἐφν ΥΠΙ 
ΙΧ ΙΧ ΙΧ ὍΝ ὧν 
ποτ τς χ χ ὑῶν 
ΠΥ ΧΙ ΧΙ ἘΞ 
ΧΗ ΧΗ ΧΗ ΧΠ ἐξ 
ΧΠΙ ΧΠΠ  ὑχηὶ ἴω νὰ 
ΧΙΥ͂ ΧΙΥ ΧΙ ΧΙ δὰ 
ΧΥ ΧΥ ΧΥ ΧΗ ἐν 
ΧΥΙ ΧΥΙ ΣΉ ΟΡΝν ΕΥΡΕ ΕΠ) 

Οοίογἃ 4αᾶθ διιὶ 8Δ]10. 1} διοίον 16 ἀπ ποβίγα οοηϊδοίαγα 
θη ΘΠ ἃν Π}118. ἴῃ ΡΓΟ]ΘΘΟΙΊΘΗἶ5. 5.115. συᾶθαθα ἰοοἷ5 Θχρ]ϊουϊ- 
Π115. --- Νοίδε Α, δ, Νκ, δὲ, Οὐ εἰσυϊβοδηΐ δἀϊοπος ΑἸαΙ- 



ἬΨ ἃ, 
. Ῥ ὌΝ νι τα τ ν ἀκ ϑ΄ Ὧν νυν ἐν Τὰ Ὁ Δ. “δ ς πρα, «4«ΞἈΥΣῚ ἐν. γί) ν ᾽ 

Ἔτη, τ ὙΥ ὅν 

ΧΙ Ἶ ΟΠ ΡῬΒΑΕΒΡΑΤΙΟ ΙΝ 

ὨδΙΏ. ΒΑΒ)]ΘΘη56η), Νραπάγθδηι, Βίορῃδηίϊδηδη. (Ππαγίογϊα- 
δ: Νέξιαρρ. οδὲ ΝΙοΔΠαΓῚ ΑἸΑΙΠΙ ρΡΘμ ΙΧ, 

67----10. Τάθι 5 ΟΥΙ Βαϑ᾽ πα ἱπνθηῖ ἴῃ οοάϊοα Ῥαγίϑίηο 
2248 ([0]. 640 5.)}.. Θο΄δπι ατιο ἢ - ὑδηρσίι5 885 δϑΐ (ργο]. 
δ᾽ 48). Εδβέ τηοιηθνδηδοθιι5 560. ΧΙΥ͂ (πη ΧΙ). οἸοραπι ϑϑὶ- 
1η6 Θχαγαίιι5. οοΟπ Ϊηοίαι6 ρΡοϑί Νουα Νγγθρβιη Πᾶ5 ἰἃ- 
θυ ϊαβ Ῥομ θυ οἵ ἸΠΘΠΒΕΓΑΡΙΠ). [π᾿ 4π]θὰ5 οἀθηεἶ5. {π8Π| 
ΔΟΘΌΓΡΑ Ἰ551π6 ἤογὶ ροίι. ᾿ρβδ οΟὐἰοἶ5. βου ρίαγαπι ΘΧἢ]- 
Βυϊ. Νᾷχμη Δ] 6 π6ᾶ5 (ἰάθη [4 }}}}185.,. 11} 1} ΠᾺ]10 ΘΟαἴ6 6 Πηδη 
ΒοΡΙρίο αἱ] Ποῦ! ᾿ἴὰ ΘΙ ΘΠ ΔΓ 6 ΘΟη [115 501... {1 ΘΠ 50Γ1- 
Ῥἔιγ Δ") ΓΘΘ ΠΙΘΓ ΠῚ 4186 ΟἸΏΠἾ 115 1ΠΠᾺ011Ππ| [αἰ] 1 οΟα1- 
Οἶθιιθ Δ ΦΆΟΣ ο55οῦ: δἱ ἴῃ ΟΥΙθαϑαπᾶ οΟ]]Θοἰἰοηθ θά θηάδ, 
ΟΠ ΒΟΠῸ οοάϊοα αΐθ ον, 14 ἀροηάιπμῃ {{|0. αὖ ΘΠ [ΟΥ̓ ΠΊΔΙΠ, 
ΘΧΠΙΡΘΓΘΠῚ. ἴῃ 4α8Π) ἀ6οἰΠ10 ἴθ βᾶθο 9 ΠΟΠΠ.ἢ1Δ6 6Χχ Π]5 
4 }}15 γϑάδοϊδα 6856 νἱἀθηΐίαγ. ΝΊΠΠ] ἸρῚ αν πἶ51 τη 65105 
“αοϑάδμ ΠΠΓΔΡΙ ΟΥ̓ ΘΥΓΟΓΘΘ. ΘΟΥ̓ΡΟΧΙ : ΓΘ αᾶ., ΘἰΠΔΠη5] νἱ- 
ἰἰοϑα 65ϑθηΐ. βαγνᾶνὶ. ΕἸηθηάαίαβ ᾿ρὶ Ὁ ΠἸΘΠΗΒΕΙΓΑΓ ΠῚ Γδί1ο- 
Ὧ65. (] τοσδῃς γοΪοί, δάϊΐο σα] θηθας. [Δ}}}}85: αυΐ Δ 6 1η 
ΒΟΓΡ Γ81 δοίδι!5 ΒυΖδη η86 ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΟ πηδ]οί. 15 Ἰθριῖο 
δος ΟΥΙΡ 9] ΔΠἃ. 

11---- 17 οἱ 78---80. Ἠδγαμ ΘΟ] ΘΟ ΟΠ ΘΙ ῬΓΙΟΓΘΙῚ ΘαἸαΪ 
6 οοάϊοα Ῥαγ15. 2927 ([0]. 292. 5.).. φαΐ βουρία5 δὶ ἴῃ ὑγθία Ὁ 
ἃ. 1486, Δ]6Γπη 6 ΡΑΓ15. 2270 ([0]. 1 5.).. φαθιῃ ίδημ 6] Βο- 
58 {118 Θχαγανὶ( ἃηη0 1467. Πδ6 ἄτα ΘΟ] ΘΟἴΙ ΟΠ 65 ΓΘΡΟΓΠΙη- 
ἴὰν οἰϊδτη ἰπ οο4. 2329 ([0]. 216" 5.). ϑουγὶρίαϑβ δϑὲ ἢἶο 058 
οΟάοχ ΤηΔΠῚ ΘΙ οβ 8 ΠΕ551Π|ὰ 586 0}}0 ΧΥ͂ ; 564 ἴῃ ἤπο ρ] 15 
Ῥϑιοί5. ΤΘ]1Ο115. ΔΙ 1415 νἷν ἀοοίτι5. βάθοῦ]ὸ ΧΥ͂Ϊ νϑ] οἰΐδην ΧΥΪῚ 
[ ϑ ἰπδηΐο οἱ χιᾶπι τα πα 1551 π|15. ΠΠΓΟγάσιπι ἀποίι5 δα- 
ΒουΊρ 510 ΡΥ πτὴ ΘΟ] ]Θοἰ ΠΟ ηΘ πη ΟἸ ΟΡ ίγΔη 81, ὑπΠῚ ΘΠ ατιὰ8 
ΠΟ 15 δϑὲ ἰορίϊα. Οπδ6 Π05 ῬΓΔΟίου ᾿η] {ΠπππΔ| ΠῸΠ. ΘΟΠ ᾺΠΠΠ115. 

(δίογαμη ἴῃ ἢἷ5. ΘΟ] ΘΟ. ΠΟ η1}015 οθηϊ5. οδημἀ8πὶ Τα ΟΠ ΘΠη 56- 
ΟἿ σα Πη115. 4πᾶπ| τη040 δά (αἴ α]ς 5 ΟΥΙ ΡΒ 4Π85 ΘΧΡ] αἰ ΠΊ15. 

81, Βτγασιηθηῃ Περὶ μέτρων 6ὁχ ΑΠΡγΓοβίδηο σοάϊο8 
(ΝῚ οαϊάῖ! Μαΐαβ Ρ. 155 (ν46 βιργὰ δὰ 4). ἔβρο οοπία!! Ρὰ- 
Υἰβίθηθοη 2475 [0]. 79" (Ρ ἢ). Ιπάοθομθηβαπι ρἢ1105. 809 
[0]. 19" (0). Νοπδοθηβαπι 160 [0]. 69) (Ν). --- δ 8 οογγιιρία 
6556 ἀρρᾶγοί νϑῦρθα δυνατὰ ἔχων, αδὶ Γογβἰ ἴδ ΟἹ πὶ βου ὶ- 
Ῥίαπη, [τ]! ἔςτι δὲ ὃ μετρητὴς ἐλαιρὸς δυνάμει 
χοιῶῶν ις΄. θυλπηχιάᾶμι 8114 βυδάοί (]νὰ5 ἴῃ γϑγβίοπο μα πᾶ 



1 

΄ 

Τηδίογϑ ᾿δοιηδιη ἴῃ ἀΥἃΘο ἃ ΒΟ] ρίαΓἃ 6586 ἱπ]]οᾶη5, ϑδθῇ (6 
1ἷβ ἴῃ ]6γῸ νο] μη] η6 ΘΧρΡΟΠᾶπι. Ομᾶθ δοάθμῃ ἰο60 οοΓΓΕχὶ 
ὃ μόδιος ἑκτεύς, εἱ δ᾽ 7 ὁ χοῦς τὸ ἑξάξεετον μέτρον. 
θἃ ροϑβίθα νυἱάϊ οι ρ θᾶ δποίου [αι 6 νϑυβί οἷ [Δ 1η86. 
δία θλάθηι υἱᾶὴ (ἰθιπ 5 Γν}} Δ ΤΟΙ αιὰ νοῦρθὰ 4ὰ6 
δ 7 Ἰοσαηίαι οηθηἀδηα. [0] 1π ΟΟᾺΙΟΙ 115. ̓ πν μα Π Ὁ ἢτι- 
τηογὶ 2 2θ΄ εὐ 2λιεί, ἴῃ ψυΐθα5. οχρ!!οαπα 5. ἀἴπ Γγαβίγα 18}00- 
γᾶν]. 86] γβοογάδνιὶ ἀθθθθδιη Εἰ γ6 ποίδπι Ην 586ρ6 Π65]6- 
Θθη 5 [ἃ ΘΧᾶΡΑΡΪ . αἵ ΠΙΠΊΘΡΆ] Ὁ 51121}15 οχἰβίαί, ἢθοίθ 
ἰρῖταν 1ἢ νουϑίομθ [μαἰϊηὰ ΙΧ οἱ ΧΥ ΡΤ ἃ 6 ΘΟΧΡΓ65886 βιηΐ. 
ὕπα6 ἴχοῖ!α {υἰ| τ ] 4 οοΡία γί! 0.6. ΘΠ] μλΓ. : 

82. Ἐχορογρίαᾳ οχ Κρ ΡΠ Δη1) Πρ γῸ 46 πηθη 81} }5 Ὧἃὸ ΡΟηά6- 
Υἱθιι5., οἴη [10 Υ}5 τηδητι 50. Ρ 115. πα] ἤ0η ΠΙοΘΓοί.. γοροί ἃ οχ 
Ῥοίαν! δα Π]0η6 ΡαΓΠΠΠ οοηϊθοία ἃ. ρΔΓ ΕΠ ΟΧ νΟΓΒΙΟΠΟ 1.ἃ- 
1πηἃ ΤΟΙ 5116 οἷτι5 ἐΓαοίδίπι5 [ὉΓΠ}15. αδηΐαϊη ΡΟ]. ΘΙΠ6η- 
ἀανὶ. Πηἀονἤδηδηη διιΐθπ οἰπιϑάθηι 111)61}1} ΘΠ] 0611]. {86 
ὨῸΡΟΥΤΙ6 ῬΓΟΟΪ. ροβίθα ἀθηλιπὴ ΔΟΟΘΡΙ (π|8ΠΔὶ ἢᾶθο 116] 
ἩΡΤΙ ῬᾶΓ5. ΕΥΡῚ5 οχριθϑϑὰ δϑί. Εγρὸ ΐο δὲ θὰ δάἀηοίδμεήἠα 
βιηΐ (86 56 0115 Ιορπιηΐαν ἃριὰ ἃ. ΠΙπάονἤαμ. οἱ οχρο- 
ΠΘΠΔ ΠΏ. {π|ᾶ6 ἴρ56 4αΙ αβ6 ἀ6 ολι1515 πονάνορίη. Ρ. 259, 
12, ὑπεςχόμεθα, Ῥοίαν!! οοπίοοίαγαιη, τοοθρὶΐ θὲ. ----- 22, 
τοςούτους ρὸ τοςούτων ἃπίο πι|6 οὐγγοχὶξ 22ὲ.. ἰΦομ 16 
γ5. 24 τοςούτους ρίο τοςαῦτα 5ιυδάεί. --- 28, βάδων δὲ 
οὐ βἷἊο ῬῸῦ ὃ υθϊαᾳαο (ν᾽ 46 ἰδιηθη [Π|Γὰ νὰ Ρ ΠῚ 5ΟΡΙΡ ΠΓΔΠῚ 
δὰ ρ. 260, 25). --- Ρ, 2600, 2.:κάβος ρΓοὸ κάμος ἰᾶπι ϑ80Δ]1656- 
ΓΌΙΩ δπιθηδανίςϑ6 δάποίαι θὲ, Νοίμχη οϑὲ 1 τ γαη βὶ ἴῃ 
Ῥ.} 115 γοίο 15. ΠΠΡ.15 1 ἀποὶ 5016 6. αἱ ἃ μὶ ἀἰβοθγηὶ υἱχ 
«πθαᾶι΄). ΠῚ ἰγᾶριη. 84. 8 οχίγ. κάμος παροὶ οοάοχ 2031. 
αἱ γϑοίθ κάβος οοά. 2801, Εἰ ἴῃ ἀπίί{ὰᾶ νογβϑίοηθ ΕΡΙρμδηϊὶ 
Τιαἰϊηὰ ἴῃ οοα. γαί!ο. 3852 βουίρύσῃ [10 απι5.. ΡΥ ΪΙ54886 τι; 
ἰᾷ ο8. β., οουγθοίαπμι ἴῃ Β, ---- 12. χορία] χαρία Βὲ, αἱ 
ναϊσο; ἰΐθιῃ 17. εἰςι. --- 25. 26. γα ]ρὸ Ἰοσίίαν δώδεκα βά- 
θου. οἱ Ὀιπάονῆϊ οοάοχ 1 Πάρθοι ιβ΄ βάδου,. Β ιβ΄ βάθου; 
'ρ586 δίπάονῇις δαὶ! ιβ΄ βάδων. 864 ἀρρᾶτοῖ βάθος 5ει]- 
Βοηάμπι 6556 ἰΙἀ{π6 ρϑυ πο γῈ δή ργοχίπια καὶ τοῦτο εἷαο., 

1) δῃο 1εἰέογϑθ βὶ ἐουγίδτη βἰραῖβοανυϊ οὐΐαπι ἴπ ΡΥ]. 
8 108. 001 οὕ μ Θχρυύθϑϑαση 810, ΠΟ ἰρϑαμη μ ΘΧΒΊ 6 6 
γΟΙμΐ, 564 5: π}1]|6 ἰβύϑυῃ ΤΟΥ ϑ 1 αἰιϑτη αἰχὶ, 516 ΓΈῈγ6 ϑέ. 

ΒΟΕΒΙΡΤΟΚΕΒ ΘΕΛΕΟΟΒ. ὁ ΧΡ 



τὰ ἀν») ᾿ πο ἀνέ τε, ἀρ ας ΦΑῊΡ  ξν ΩΣ ΓΡ  ΉῚ 
᾿ , ΞΟ ΝΎ ΉΉΡΝ Ὑ  νς ΜΝ 

ὝΧΥΙ ῬΒΚΑΒΕΆΤΙΟ ΙΝ 

αὐ δώδεκα διίδηι γοροίθηάιιηι 6586 μοδίων. Υ. ἴν. 85, 2 
Οχίγ. -- Ρ. 261.1 βάθος] θὲ τοηπῖ νυ]ραίμ βάδου. ---- 
δ. παρήχθηςαν] " ἰὴ παρήχθη᾽ Ῥὲ. --- 6. αὐτῇ] ταύτῃ 
δὲ 5ογῖρϑι: 6 οοηϊ.. ἰθἰάθιηψαθ μναςὶς ργο μαναεὴς. -- 
7. δὲ δέκα] γαϊραίιιαι δὲ καὶ 5ογνανὶί [)ὲ. ---- 12. ἥμιου 
Ῥὲς αὐ νυ]ρο. ---- 14, ςάτος δὲ (εάτον ΒΒ. αἱ νυ]δσο, ζατὸ 
ἢ). -- 18. δεῖν δὲ ἔτι] νυ]ραίπμῃη διὰ δὲ τοῦ τοροενίιι δ). 
- 230. καὶ] ἢ δὲ. ---- 28. ηὑρέθη δὲ. --- Ρ. 262, 7 ἐν ταῖς 
κβ΄ βίβλοις δὲ. ---- 8. ἡμῖν ἐγενήθηςαν δὲ αχ 1. 5ἰπ6 ἰὰ- 
οαπδ6 ποίδ. ---- 11, "6 μέντοι (516 οἰ 21), Αδργρία 
Ἰ) 061} Δρρο]]αΐϊ Ομ. δά 1] ἸΟΘῸΡ] οἰ ἰβϑἰ πη] [ἢ ΠΟΟ ΘΌΠΘΓΘ Διῖι- 
οἰογθιῃ Ἀ. "6 Ρ 5181}. 5] 46 φαδοϑῖνὶ ἀθ ΑΘΡΎΡ 5 νοοὶ- 
Ρὰ5 ἵν γε] ἵνιον νε] ἵνιον (τ. 60. 28. 78, 20. 82. 28) οἱ 
ὀρτόβ (ἔτ. 84, 11). Αἀ αιᾶθ νἱν {]Ππ|5Γ15. Πα Δ ἢ 5518. Π860 
ἴογδ γβροπάϊ : νυἱάθνὶ θὰ νοοδθι]ὰ δάμιιο 1η (ορίϊοᾶ Πηρτιᾶ 
Θχϑίαγο; πᾶπῃ ἵν (νιον, ἵνιον) ἀθγιναμάαπι 6586. οχ πὶ 
φνο ἡ (ἠηο), 1. 6. φαβ; ἴιμπη μέντοι , υϑὶ οἱ 51{ αγᾶθοᾶ (6 Γ- 
ἸηΪηΔ[10. 6558 (ορίϊοαμη πὶ μέντ (Θ 6615 πιᾶ50.).. 1. 6. η10- 
ἀτι5. ἀδηΐχαθ ὀρτόβ ἱπ δδάδηι ἀϊα]θοῖο βομᾶγα πὶ ερτῷβ, 
ερτοβ, ερτοπ.΄. ἷ- 6. αρέαϑα. ἨΪ5 ἸρΊ [ΠῚ ΟἸΠΠΪΠῸ Θἃ ΘΟΠη- 
ΡΓΟΡπΐαΓ 4886 ΕΡΙΡΠδηΐ5 ΓΟ αυΐψα6 ἀγαθοὶ βου ρίουθβ 46 
1515 ΤἸΏΘη5 07 }5 ἰγδύπηί. Αἀάὺ 12] πη6 ὨδΟΡΘ 1 6558. ἴῃ 
γοΓΒΟΓΙ πὶ βιγαοίαγα {86 68. ἃρπα ΕρΙρμδηίπι: Αἰγύπτιοι 
μέντοι τοῦτο καλοῦςει: πᾶιη εἴ μ᾽] Γ8}}5 Θοπνθηὶ οαηὶ ρ]1ι- 

ΤΑΙ μόδια αὶ Θοάδμῃ Ἰ0600 15 ἰθρὶαγ (ν5. 9 οἱ 12), οἵ πο- 
τηϊηα ναι τπθίαν ἘΡΙΡΙδηϊδηαπι ἔν. 88. 15: οὗς νουμμοὶ 
ἐκάλουν ἀπὸ Νούμμα. --- 21. ροκὶ Αἰγυπτίοις ἀρραγεὶ 
ἄδοββε ὀρτόβ: νἱάο ἴν. 84, 11. --- 27. τὸ δ᾽ αὐτὸ μέτρον 
θὲ; ἀο]θηάσμῃ ἰσίτπιν ἃ] τΘγ πὶ τὸ ἴῃ 60 ΠΡ ΓΡῸ. --- Ρ. 268, 8 
ἐγκρυφίας ἄρτους, «αυοὰ Ρείανίτι5 οοπίθοϊ!, τϑοοριί })ὲ. --- 
4, ὅ. γόμον Πὲ. αἱ νυ]σο; ἴθι 6. ξεςτῶν οἱ 19. τὸ (υδὶ 
660 Τὶ (οΙΓΟΧὶ). --- 32, μεδεκὼθ δὲ. --- 26. ἀμφότεροι] 
ἀμφότερα δὲ. --- Ρ. 264, 1 ᾿Αλεξανδρῖνος 5υδάει ))ὲ, 
ἰάθιηψαθ 16, ᾿Αλεξανδρίνων, τὶ 6 10 γ}8 διιῖ5. δἀϊάϊι ᾿Αλε- 
ξανδρεινῶν . ---- Ρ, 266,1 ηρίὰ φιδροάδιη οχ οοἀ. Ρανὶ5. 2ΖΟθῦ 

2). Οορίϊοα νοσᾶρ]α Οτϑθοὶβ {6 γῖ18 ἀθϑουϊρϑὶ, οαπὶ 
10.818 ΟΟρίϊοῖθ ἴοσμηϊθ οβοίηα οδγογοῦ. ἘΕἘΠῚ οοπορθᾶθης 
ΟΙΏΠΘΒ Βδχαπὶ ΤΟΥ. ῬΟΥΙΓΙ Π18. πουΐβ ὑγρὶδ Τ ΘΟ ΠΟΥ 8818 
Ῥϑσοοσημαοᾶς ρ᾽θγδϑαας Οορίϊοαβ {6 γ88 ΘΧΡΥΪπιὶ ΡΟ888. 



ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΒΑΕΟΟΒ... ΧΥΠΙ 

ΣΉΣΕΡΑ πὴ86 ᾿ππΦαυχί!. αἱ ἃρὰ4 Ερὶρμδηίιμῃ σταθμούμενον 
Θάδγοιη ; 564 ΠΠΠῸ «ταθμώμενον Γοϑίϊίπο. --- 2. λιτριςμὸν 
ῬΓίπηι5 ΘΟΠΐ ΘΟ! ΒΟΔΠΙρ 6. --- 7. ᾿Αςουρίων"] ἀςςαρίων δε, 
αἰ να]σο ; ἰΐθμι 10. τῶν ρκε΄, οἱ 11. οὐγγίαι. ---- 18, δύο] 
δὲ δύο δὲ Ξθουπάμπμη 808] σ ΘΓ. --- 15, (ίκλος ρὲ, αἰ 
να ]ρο. --- 17. η΄ οἱ. θὲ, αἱ νυ]σο. --- 21, ἔχουςα] ἔχου- 
«ἂν ΡΒ. ---- ρκΕΊ κε΄ )ὲ Ξϑοιπάιϊιπ ϑ0Δ] 1 ΘΙ ΠῚ 5. ἃΐ ὙΘΓΊΠΙ 

6556 ρΚΕ΄ ἰρ88 ΕΡΙΡΠΔΗΪ γί οἰβοιῖ, 4] ἀποῖδθ {γι θα 5.- 
οἷα ΙΝ. 81. ΟΧΧΥῚ 5101 οἰποίαηί ΠΠ 5. ΠΠΡΡᾶ5. οἱ ἀποϊδπὶ ΟΠ 
ΠῸ 5ϊ1010θ. Αἰψιθ ποὺ δχίγοπηαμη δϑὶ είκλου ἑνὸς προς- 
γινομένου. αἱ οοΥΓοχὶ νυ]ραΐδιη 5οΓρΡίαγδηι. ---- Ρ, 266, 
2 μέρος (μέτρον Ῥὲ,. αἱ νι!]ρο0) οοΥγαχὶ οΟ]]ΐα Ὑθυβῖ0 6 
1, Αἰἴπὰ, ΠΡ ἀΘ η΄ (ποπ γθοθρίαμι ἃ 222) δ ἀϊ αἰ δα ]πιδϑίι5 
(ν. ΡΓΟΪ]. ὃ 88 δη. 2). 404. Θομῃργορᾶὶ βουρίαγα οοα οἱβ 
2005 ὄγδοον δ᾽ ἦν (ργο μέτρον δὲ εἶχε). --- ὅ. ὃν ροϑί 
ὀγδοηκοετὸν οχ 1 αἀά. δὲ. --- 9. ἐφηύροντο εἱ ρ. 267, 1 
ηὑρέθη 2ὲὲ Ἰηνῖτ15 ΠΟτῖ5. -- 18. 14, Μνᾶς δὲ, αἱ νυ]ρο; 
ἰΐθμηῃ 13, μνήμη. θιυδδ 65Ὸ δαΐάϊ γϑρϑίϊνι ρᾶγ πη 6 οοά. 
20θὅ. ρᾶΓΪπὶ 6 γάρ. 88, 14. οὐνἱϊ 51Π}}}}5. 6ϑί Ἰοοῖιβ 881]- 
18 818 115 ΘΧϑουρίιι5 ἃ ΠῚ6 ΡΓῸ]. 8. 88 δάη. 2 οχίγ. -- 21, 
ἀγρύρου. τὸ δὲ ἄργυρον δὲ, αἱ νυ]5σο. Εβρο ργν 55  Π|0 8 
ΘΡΓΟΙΘΘ ΘΟΟΥΓΟΧΙ οἱ οχ δοάθιῃ οϑάϊοθ οἱ ϑϑοπηάμπη 8.8] Π]8 - 

βίιμη. [5 δηΐπὶ ΠῸ5. 0005 Τη}{0 οἰηθηάαίιι5 δα ἀἰ{ 6 Εἰ ΓῚ5 
4αϊθυϑάδι Τηδηϊ 50 ]ρι15. 4ὰὰ ἀθ γ νἱάθ ὃ 88 Δάη. 4, --- 
Ρ. 207, 4 φόλης ὃ καὶ ταλάντιον δὲ. αἱ νι]ροὸ; ἰΐθιι 6. 
φόλης. --- 6. λεπτὰ] λεπτοὶ δὲ. --- Νοΐαα φυΐθαβ ἴῃ δά- 
ποίδι!0 6. ΟΥ(Οἃ τι51}5 5π| 5] ρηἰΠοδηΐ ΒΡοίαν!! οἱ [,6- Μογη!] 
αἰ τΙοπμ6 5. (ν. ργο]. δ 87 δάη. 1. 8).. ργδθίθγσθα ϑα δ] πιδϑι1 
(οη[αϊδι!οπθπ οἱ Ἀδἤαϊαι!οη θη (ν. ὃ 18 οαπὶ Δ4η. 8). 

88, 84. δι οοάθχ Ραγὶβ. 2361 (Ρ) φὰὶ οοπίίποι Ηδγο- 
Ηἰδηᾶηη ΟΟἸ]Θοἰἰοπο Περὶ μέτρων. Ηἰ5 Ηδγοπίδηϊ5. δ4- 
βου ρία βαηΐ ἄπο οἂρίΐᾶ., αἸίουαιη Περὶ ταλάντων, αἰίοῦυπι 
Περὶ μέτρων (οοἀ. ραν. 406----69).. φυὰθ 05 ἰηΐον ἰγδοίδ- 
ἴὰ5 ΕρΙΡΠδηΐΔΠ 05 ΓΘΟΘΡΙμη5. Ναο νθγοὸ 1}1ἃ θϑί θοῦ ΟΕΠῚ 
ἨδΓΟΙ Δ ΠἾ5 ΘΟρσηδίϊο. Π60 ΡΓΟΡᾶτὶ ροίοδί, ααοά ϑ]τηᾶϑὶτι5 
Ηδγοπὶ θὰ ἰγῖθαϊ! (ρΡ0]. δ. 90). Εἰαβάθηι οΟἸ]θοιοηἷ5 ἔγαᾶσ- 
τηθηΐπη αιυοάάδπηη Δ 5οἰθθαμη [πνθηἶ αν ἴῃ ΟΟΑΪοΪ5 ΡΑΓί5. 
2018 (Ρ') [0110 158. [δὲ] τ !ψαδθ ρΡ]ασι Δ οοπίϊποηΐ [βᾶδοὶ 
ΑΓΘΎΓΙ ΠΟ ΠΔΟἢΐ ἰΓδοίαίαπη σαθηδπὶ σϑοϊῃθίγιοαπι; [ηΐ6Γ- 

ΒΟΈΙΡΥ, ΜΕΤΈΟΙ,. 1. Ρ 
Φ΄ 



᾿ ἢ Ὁ ΤΡ Ὁ ΨΥΓΎ 

ΧΥΠῚ ὃ ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ ΙΝ 

Βοῦία6. δ 6Π) διηΐ (σι 0 Ρ]αΘι] 86. 4118 Τὰ ηὰ ΒΟ ρίδ6, 
6 4υϊθι5 οχίγθιηᾶ θη ποῖ πη ἘΡΙΡΠ πηι ἰΓδοίδί μη 
πάρ ἃ νϑυβθὶ5 ἀπὸ καὶ ἐξ οὗ καὶ τὸ νόμιςμα (ρ. 269.. 16) 
ἀϑᾷι6 Ὧἃᾷ παρ᾽ αὐτῶν ξεςτῶ (ρ. 272. 7). ---- ΥΡΡΟΓα 
οοηΐοχίαμη 1} {15 Ἰοοΐβ ἐαγθαίμηη δὲ στ ρίαμ, «αδηίαη 
ΠοΥῚ ροίαϊξ. Θιηθηάδνὶ : ΠΟΠΠ1118 ἰᾶτηθη ἰηϊαοία ΓΘ] ΘΓ 
{πᾶπι ἀπθ1α σοηϊθοία γα 1Π]ηγα δ. 6 ΤηΔ}0}. --- ΕἾ, 88, 8. 40] 
Ἰοοὰϑ ῬΓΠΠ ΠῚ ̓ ΠΟΧρ Δ 1115 ΤΠ] Π1 ν]ἀθ δία, ἀθηϊαιι6 νογδηι 
γί! ο 6 πὰ ἱπνϑηΐ. οἰπ τρά, Δ] [6 Γ8η} νοοὶβ λίτρα ραγίθῃ, δΧχ 
Ἠδθθγαΐοο 9 (ΑΥΔιηαῖοο 92)» ἢ. 6. βηἀὲέ, ἀοΥἶναγ! σθοου- 
ἄἀαίτι5. 51. : 

85---87, Ηδθο ἱγαρτηθηΐα. τ 1 ῬὍΓΟ]. ὃ 91 ἀθιηοῃβίγᾶ- 
ἴαπι 65:. Γαροίϊνὶ 6 οοά. Ρᾷγ. 1680 [0]. 194 οἱ 114. ΕἼΓΔΟΊΩ, 
80 οἱ 87 δηΐθ τη6 οἀϊάργαί 6-Ογη6 ἴῃ γα 7115 ὅΔου 15 (1 Ρ. 
498, 496). ---- Ιη τ, 85. 1}}} ἴῃ ὀρ οἷβ 5ουρίανα πηαίανὶ. ---- 
ἴη ἴγ. 86 οι] 4114 γϑοίϊιβ 14] φαδλ 1.6- όγηθ., ἴθ ὃ 12 
ὃ ετερεούς, «υοά οχϑίαϊ ἴῃ οοάϊοθ, ἀϊδίϊηχὶ ἱπ ὃς΄. τε- 
ρεούς εἰᾳια εχ τερεούς τοϑια! Φιλεταιρείους (οομΐ. 
ΡΓΟΙ. ὃ 21). " 

88. ΕΓΔριηθηἑη) ΕΠιΒΘ]ηππὶ ἀΘ βου ρὲ 6 οοά. ῬΑΥΐ5. 
2005 [0]. 209, οἱ ρΓδδίθυθα ι15115 5Π| ΔροΟΘυΆΡ 0 ΟΟάΪΟἰ5 
γοϑ5Δη1 μα ράπηθη515 Ὁ. 17 [0]. 12---18, (οηΐ. ΡΓΟ]. ὃ 88, 
ὙΠ. 92. δίη. 8. Νοίανι ρυιογθη Πργαπ ΠΠ ἰοΡἃ Α, ΔΙ ΘΓ Ὰ ΠῚ 
Β. --- ὁ γραμμὰς κδ΄ οπὶ γοβδίδη 50 Ὑρ51. 4αδιη 18] 
50.101 ἀθθυῖ! γράμματα. ὅϑ564 πᾶρο ἀδργαναίΐα ἰοτιηὰ (γραμ- 
μή ρῖὸ γράμμα) ποπ 8ἃ]16πἃ [τ||586. νἱἀθίαΡ ἃ0 αϑὰ ἀϊοθπάὶ 
{αὶ ροϑί βαδουϊαμῃ ΥἹ οὈἰίπιῖ,. (θη . ἔγαϑτη. 72. 8. Ὁ}ὲ 
γραμμᾶς ἴῃ δοοιιϑαίϊνο μαθθοὶ οοάθχ, φαρά 1110 Ι060 ΡΓΟΡίθΡ- 
θᾶ ΠΟΙ Γϑοθρὶ, 4αΐα 6 νϑίμϑιοΥ 6 ἴαθι}} ἃ ΘΓΡΟΓΘΙΏ ΘΟΥΡΙΘΘΓΒ 
Ποῦ. 

89. Εχοογρία 6 ΙΌΒΘΡΠΟ Ιδραηΐαν ἰῃ οθά. Ρᾶγ 5. 26θ6 
[0]. 207". ὙΙᾺ6 ῥγ0]. ὃ 88. Π]. 

90. ΕΓαρτηθη απ ἀθ βοχίαυίο 50}1011} ἰπδίδι δάβουρ ΠῚ 
δὲ ἴῃ οοἷ. Ῥαγίβ. 2327 [0]. 291", οαΐϊας. βου ρίαγαμι [ἃ 
οιηδπάανί. αἰ. ΄υϊά ΘΧΡΟΠΘΓΘ νο] 586. διιοίου., ἴῃ 6} οὶ Ρ05- 
561. [Ροβίθα ἀθιηθπ) οοσηονὶ θη] ἸΟΟῚΗΙ ἰῃ ὈΓΘΥΐΪι58. 00Π- 
ἰγδοία) 6556 6Χ Εἰγηι0]. Μ. ν. ξέςτης 80 νἱάϊ ποὰὶ γᾶ π]6 
οοηΐοοἶ5886.] 

91. Ὑἱάθ ῥὈΓΟΪ. 8. 99. 

᾽ 



9ΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΕΔΕΘΟϑ. ΟΧΙΧ 

τ θ2. [πὰ ΡοΟΙ ποῖα. οἀρίί6 περὶ νομιςμάτων τγδοδηβθηάο 
οἴϑι πον] οΟἀϊουχη 5.51 115 ΠΟ 0.585 501. ΓἀΠ] 6 ΠΟΠΉαΠ[ἃ 
ΓΘΟῦ 5. {πη να] σῸ [ογαηΐ ΒΟΥ ρ 5.556. τὶ νἱάθοῦ. Εἰ δθο 
ἰσίταν ἢΐο ὀχρ] απ 5ιπΐ οἱ αυδδάδηι Δ] 1ΟΓπὶ οὐπἰ Θοἴτ Γᾶ 6 
αἰϊογοηδθ, πᾶς 'π δάπηοίαι 018 ΡΓΟΡΟΏΠΘΓΘ ποθὴ Ροίαϊ, --- 
4 62 (ρ. 2384. 238) ἰῃ (Γαίθίῖα νοῦδϑτι ΒΕΚΚΘΙΙ5. πο ΓΘΟΘρΙΐ 
ὀκτὼ ᾿βολοί ἃ Μεϊποκίο (11 ρ. 341) οογτθοίαπ; 564 δἂπὶ 
ΔΡΠδΘΡοϑῖη ᾿πΟ ΘΓ ΠΠΡ6Ρ σοπῆρηαν Μ. ϑομιηιά{{π|5 
᾿ἃρπὰ Ηοϑγομίαμ ᾿βολοί ὀβολοί ταβιϊ δ ῆ8. (ΡΘῚ οΥβί τη 
ὀκτὼ ὀβολοί οοπίπηρὶε ΑΠγΘη5. 46 οὔἃ5. δἰ ρ}. ρ. 18.) --- 
5 71 (ρ. 288. 18) ΗδΥΙΪΡΡΙ νϑῦθὰ 510 βου θη ργοροϑαίΐί 
Βογρκίι5 (ΕἾ. οοπι. αν. Υ Ρ. {Χ1Π}: οἴμοι, τί δράςεω, εὐμ- 
βολον κεκαρμένος; [[ τοὐμοῦ βίου κεκάρθ᾽ ἔοικε θὥ- 
μίου. --- δ 78 (ρ. 289, 6) νι!σαίδπ) βογίριιγαιῃ ὡς ὑπό τι 
εὔηθες τοῦτο ὑπολαμβάνουςειν .“Ομήρῳ μάρτυρι ΚιθΠ- 
ἢΪπ5 ἱπίουργοίδίαν: ἐηδωδίαθ ρείωαηξ ΠοΉιΟΥγΟ ἐδδῖίθ. Αἴ 
ἀπ|ἃ ἰαμάδῆι. πυᾶθπο, 69} ὑπολαμβάνειν τινί ρτοὸ πι- 
«τεύειν. ἐγοάδγδ. ἀϊοίπμ ἢ [πὶ ν γῸ (86 5ᾶπὰ 56 πίδηϊἃ 
εχ ὑπό τι οἱϊοὶ ροϊδϑι ῦ ΜΙπὶ πο ἀπθίπηι νἀ δῖαν, φαΐῃ ἴῃ 
ὑπό τι νυ] ἃ]Π]Ἰοὐππι|5. νϑϑι σία ᾿αἰθαῃΐ, {π|0 ΘΟΡΓΙρΡίΟ ρο]οβϑὰ 
ὑπολαμβάνόουςιν ρυϊπηαπι ἴῃ ᾿ηρρίηθ δάβουρία, ἴση ἴῃ 
οὐπίδχίαπι ἱποιυ!οαία 511. Ηϊης ὑποτιθέαςιν 5ογῖρϑὶ. ἢ, 8. 
ἐδία ψεὶ αἰσιηΐ [αἰδαῦι βοηξδη ταῖε βερροποηΐ ΠΟΏΘΓΟ. 
-ς ὃ 14 (ρ. 389. 16) αὶ καλεῖσθαι οοΥγΓοχὶ ρνὸ καλεῖν, 
οἰπὶ καλεῖςθ᾽ (Δηἴο ἀπό) 5ουῖριιπὶ {586 οχἰβίπηο. ὅθπη- 
ἴον. 5: 1Ὡ}Π|ἃ απὰθ οχ ΡΟΪΥθΐο ἃι(}} ἴῃ ῬΡΏΪ]0]. ΧΙΝ ρῥ. 510 5. 
--- ΒΕ ΓΠΟΙΠΠπγὰ5. Θϑὶ ἸΙοοι5 οχ Νεπαηατὶ ΤΤαρακαταθήκῃ 5. 70 
{(Ρ. 290, 20) οἰϊαῖπιβ. αὶ οὐπὶ ΠῚ ρόῦνοῦβο Παρ θαπὶ ἔςτη 
κατηγορίῦν. (ὑλβαι! 0 15 ποίου δΧΒ. ΠῚ νῸ] 6 5ΟΓΙΡ αΓ88 
ἕςτηκα τηρῶν. γοτιπι ἴῃ μἰ5 ἕστηκα ρίδμο ἀθαπάαί, πθὸ 
ἱρΡ ΓΟ θΆ}}}18 νι ἀθιιν ἔςτηςα, ὡρρδηάϊ, ργδθβου πὶ οαπὶ ὁλ- 
κὴν ταλάντου ἱπάδ 5ιι5ρδηβιιηι 511. ῬΤϑιηθῃ πὸ ἰΐὰ 4υϊάθηη 
ΟἸΏΠΙἃ ΡδΡβδηδία 6588 ΔΓ ΠΟΥ: Τα πὶ ἰστίαν, ἀποηίδιη δ Γἃ- 
Ὑ]ῈΒ ΙΟΟῸΒ Γγθδίαβ δϑί, ῥιιοὰβ ΕΓ 6 Γᾶ 5 ̓ΠΈ6Ρ 56. ΘΟΙΙαΓ δ 
δ θδηλ5 ΜΘηΔη ἀπ τ16 5οΥρ5 1556 βία πδηλι5 ἐκτήςαθ᾽ ὃ 
γέρων, Ξεῆδώ (ραἰδν πιον  μτιι5 βοτϊο οι) ἤαδο ἰδὲ αἀπῖ6- 
δοδηλθ ραταῦτ᾽ Οὐδ δχί βίη νοῦ) 6556 διιΐ {π|0γ}5 
8} Δ]15 ΠΟΙΉΪἶ5. Πδίτι ΠΙΔΙΟΥΙΒ ΡΊΒΓῸ ΘΌΠΏΔ ΠῚ ΡΘΟΙΠΐδ6 ἃ 
Ραΐτα το]οΐδθ ἱπάἰοδηί 5. --- 5. 79 (Ρ. 291,..-18) ἄτομον 5ὶ 

."Ἐ 



ΧΧ ῬΒΑΕΒΡΑΤΙΟ ἹΝ 

ΒΘηΪΠῸ ΠῚ 6586. ΘΧρ] αν ἀθθογοὶ μὴ ἱκανὸν τέμνειν ; 
4υοα οὑπὶ ἤδγὶ Π0ὴ ρο5511. ἄτονον ροί᾽ι5 Ἰασοπάμπι νἱά6- 
[0Γ. -- ΓΘ Τ]ΓΟΙ5 δ 81 (ρ. 292. 11) Πιπάογἤαϊῃ οἱ Βεκκα- 
ΓᾺΠῚ ΔΌΟΘΙΟΓΘ [Πρ ΠηδηπῸ οἰ 41556 διξᾶντα οἱ τριξᾶντα, 
ἐοθλ5 νοοδθ. ] ΟΓ ΠῚ [ὉΓ 85. ΟΪ 5] 6ἃ Π]ΘΙηΪ 586 ηΐ. 486 
ῬΟΙῸΧ οχ θοάθπι Αὐϊβίοίθθ 11}. 4. 174 αἰ(}}}. 51η6 πϑροίϊο 
γΘΥΌΤ ἱπνθηϊβϑθηΐ. Νά οἰβϑὶ ῃ0Ὸ ἴοο0 ργᾶνθ ἰη {0 Υ15. 50Γ1- 
Ρίαμπι οϑἱ ἕξ τάλαντα οἱ τρία τάλαντα. ἰδπδη οἱ 6χ 'ρ515 
ΘΟΥΓΙΡίΔΘ βουρίαγδθ νϑβί1911}5. οἱ οΟ]]αΐο Δ] 6 γῸ ἰοθῸ ἂρρᾶΓοῖ 
Ἰερϑπάδ 6556 ἑξᾶντα εἱ τριᾶντα, 486 ἰδιηάπάππη οοπίθο6- 
ταὶ Βϑηι]θῖι5 (ν. Ορα80. Ρ}110]. ἷ05. 1781 ρΡ. 4106 5.). (Οδίε- 
ΓΙ ΔΟΟΘΏ ΠῚ ΟἸΓΟΙΠΠΘΧΊΠῚ ΒΘ ΓΝ αν]. 4αΔη4πᾶτη ἈΠ ΓΘη 515 
ἀ6 ἀϊ8]. Πογ. ρ. 392 ρῥγδοίοεί ἕξας, σβϑ. ἑξάντος, τέτρας, 
τρίας. Νάἅιη πᾶθο αἱ ρΓΟρΙΪΘ Πογίοα 6556 οομοθάο, 1ἴ8 4]16- 
Ὧδ 6556 ΟΟΠΐθηἋ40 ἃ}}0 Αἰ(1οἱ ΒΘΓΙΏΘῺἢ15 16 ΟΊΒθΙ18. --- ὃ. 82. ργ]0- 
ΓΘ) ΕΡΙ ΟΠ ΑΓ ΠῚ Ἰοοιμη (Ρ. 292. 28) ὀργϑρία γοϑίϊα! ἈΠΓΘη- 
5.5 ἢ. 485 5, Νά εἱ ἰὡςπεραὶ. πο ὥςπερ αἱ (ᾳφιιοά ταὶ 
6556 ἀθθθθ4ι). βου ρϑι! ΕΡΙοπἁγιηὰβ. οἱ ἀργύριον. ἱ. 6. ἀρ- 
γυροῦν. τοοία Παρεῖ Τπῃσογιηδηηὶ οοάδχ, Ὁ] νὰ]σὸ ἀργυ- 
ρίου οἀϊίαμπι 6ὁ5ι. Νβο ἴδιηθπ οοπβθηίίο 46 ταὶ δ᾽ ἀν᾽ ἥμι- 
λίτριον. υδὶ αἵ ΠΡΓΟΙμ βου ρίαγα βαρνανὶ ἀθθαΐϊῇ δοοθηΐι 
ΤΘ]ΑΙΙΝΙ ρΓΟΠΟΙΏΪΗΪ5 4410. ΑἸῈΓο ΕΡΙΟΠάΡηὶ 000 (ρ. 399. 1) 
ῬΓΠῸ5. ΠῚ νὰ] δ᾽ ἴδ) ΒΟΓΙΡ τὴ ΤΩ ἶμη6. ΓΟ ΔΓ ΡΟ556 4ΙΔΠη, 
4υ14 ἸοσΘη Δ.) 6556 νἱἀθγοίαγ, οχρϑάϊγοη. ὅ10 Θηΐπη Πᾶθο 
ἀοάϊ! ΒΟΚΚογιβ: ἐγὼ γὰρ τό τε βαλάντιον λίτρα [] καὶ 
δεκάλιτρος ςτατήρ. ἑξάντιόν τε καὶ πεντώγκιον. υ}}] 
τοοῖϊα5 ΠΙπάἀογῆιϊ πεντόγκιον ρον ο (πεττόγκιον 110γ]). 
4υὰ 46 ἴογιηὰ νἱἄθ ΑἤγΘη5. ρΡ. 8392, δοά ἢβ5. ΟΙΏ 5515 Π60 
ποιηϊηαῖίν βαλάντιον λίτρα οδἰ. σοπνθηϊαπί οαπὶ ἐγώ, 
Ὧθ0 λίτρα νοράθ}}} ΓΙῸΣ 5011 0ὰ ΘΟΥΓΙΡῚ Ρ0586 νἱάἀδίαν (ν. 
Ρ. 292. 25), ηθ0 καὶ βραπα!παπὶ δϑ[. Π6Ο. ΟΙΏΠΪΠΟ ΔΗ λὰ 
βου ρίαγα, 4α8Π| ν6]] 61 6Χ 5115 ΠΡΥΪ5. 44 ἤθη Ἰοσαμ αἴϊα- 
Ἰίββοὶ Β}κκογβ. οοηβοη 1, Αἰοῦὶ Καδμηΐιβ 6 (. Υ.: τόγε 
β. λιτροκεδεκάλιτρος «τατὴρ ἑξάντών τε πεττόγκιον,. 
ϑίαθ δδάθῃι Παρ ΡΠΊΔΉηι5. πἰδὶ φιοά ἑξάντιόν. ΗἸο ἀρρᾶ- 
γϑί ἴῃ λιτροκεδεκα ἰαἴογε λιτροδόκα, {αι νοοθιῃ οἱ Ρμὺ- 
(ἰὰ5 ν. λίτρα Θχρ] σαὶ οἱ μος Ἰοοο 6]οβ88 τό γε βαλάντιον 
ἰηϊοΡργθίαίαν., 4.86 σ]ο55ἃ 4αΐη οἰϊοϊθπάα 5ἰ1. ἰδ ἀα 1 αν 
ΟΠ Ῥοΐοϑί. [ἰλ4ὰ6 510 οογία νἱὰ ἃ0 Γαϊΐοπ8 ρΓΟΘΤΘἀἸΔΙΊᾺΓ. 
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Νοη δβί 4φιο4 ἐγὼ γάρ 5υθροοίαμπη νἱἀδαίαγ. Ροϑί Πᾶθο ἰρὶ- 
τὰν δχοϊ ας νϑυθαπι φαοαάδιη. 4αοά φαάθη) ᾿ρ88ἃ 518 5] 0 588ἃ 
500 ΙΟ60 ΘΧΡῸΪ 1. [πά6 ΘΟμβθη Δ ΘῈ ΘϑΓ 5Ὲ5ΡΘΏ805 [556 
δοσαβαίνοβ ΠΙΠΠΠΊΟΙΙΠῚ 4105 1Π|4 ΕΡΙΟΠΔΡΙΩΪ ΡΟΥβοπὰ ἴῃ 
ΘΔΟΟΆ10 586 ΠᾶΡΘΓΒ 5ἰσηϊῆοαῖ, οἱ γϑ]η ψαϊαν νοοὶ λιτροδόκα 
ΠΌ]]5 πἰϑὶ ἀδιϊνί ἸΙοουβ. Πϑηΐαιθ τε φιοα [Δο}]6 Ρ6 1 ΘΥΓΟ- 
ΓΘ) δαἀϊ ροία!ξ ΘΧρο]οπάμπι. 40 ἴδοϊο 510 βιπμθηάδίῃβ 
ῬγΟάΙ: Ἰοοι5: ἐγὼ γὰρ... (ἐμβαλιὼν νεὶ] 5ἴπι116 χα!) [} 
λιτροδόκᾳ λίτραν ςτατῆρ᾽ ἑξάντιον πεντόγκιον. --- 
ᾧ 88 (ρ. 298, 17) ᾿Αθηναίοις ἱπορίθ 5οΥἸρίαμη οϑί δὰ 5311211}- 
ταδίποη ἀαίνὶ Μίδᾳ τῷ Φρυγί; πιϊπίτηθ ϑηΐμῃ ἰπίθγθϑί, 
ΔΌΟΓΏΙ ἴῃ ἀϑιπὶ ΕΥΙΟΠΓΠΟΠΠ5. οἵ ΠΎΥΟῚ5. ΠΙΜΏΠΠΟΒ. 5]Θηδνθ- 
τἰηϊ. 564. 1105 0505 ΑἰΠΘΗΐΘη565 [586..ϑψ Ιἅ4π6 βουρϑι 
ΡΟ]υχ: εἴτε ᾿Αθηναῖοι εἰο. --- ὃ 84 (ρ. 294. 1) νυ!ραίαμῃ 
ὀνομάτων καταλόγῳ [Ἃἐγγὶ πο ρου. ΘΟ ρ8}}10 
ροβί ὃ 87 τῷ περὶ νομιεομάτων λόγῳ. ἃΐᾳιθ οπμπίηο ἴῃ 
ἢος οἂρὶία περὶ νομιςμάτων ἃρίίαγ. Εὐμάθη) ΘΥΓΟΓΘΙῺ 
ΘΟΙΏΠΪ 511 ἰ5. {αὶ ἰηβογρίοποῃ Περὶ εἰδῶν οἷς. παῖς Ρο]- 
Ἰποῖ5. ἂρ ̓  τὶ ργδθῆχίί. Ερο πἰροαὰθ Ιοοο νομιςμάτων ταϑι1- 
(α]. --- ὃ 88 (ρ. 2θ6, 9) ῬΠΠΠΙρΡΡΙἀ15. νοῦθὰ ἀομδίι5 (Μηριῃ. 
ΕΥ̓͂ ρ. 128) 5ἷο πιάνα]ξ ἀἰνίαϊ : οὗτος οἴεται περιςπάςειν 
κερμάτιον αὐτοῦ. --- Ιθἱά6πι (ν5. 13) ΑΓ ΒΓΟΡΙΠ ΠῚ5. ὙΘΓΒΌΙΩ 
ΒοΡρΚία5 (ΡΒ . οοπι. ΠΡ. 2 Ρ. 1048) 5ἷο οἀϊάϊι: οὐδ᾽ ἀργύρι" 
ἐςτὶ κατακεκερματιεςμένα. Αο τοοία φυϊάθδιη 5οΥ101} κατα- 
κερματίζειν, ποη κερματίζειν. [{ΠΠϑἰγαγὶ ἃ Ρο]]ο6 οἱ 
ΘΠ ΘΙ νϑγϑιιπὶ Ἰθοὶ 11}, 7. 170. Αἰφαθ ἴθ] κατακερματί- 
Ἑςματὰ οὁχ Α αἴεγι ΒοκίκουαΒ. 4υᾶθ βουρίυγα δργοοὶθ οοη- 
ἢγΠγΑΓ 6 νἱἀθία ΒΟΡΡΙΪ οοπἰδοίαγτη. ΓΙ ΔΠ16. ΟΠ ἤ00 
Ἰοθο (ν5. 20) ΡΟΪ]ὰχ ρ] γα] θη ἀργύρια τάγο ἃριά Αἰΐοο5 
ΤΘΡΘΙΪΡῚ. ΘΙ Π5 416 585 ΠᾺΠ] ΠῚ ΘΟ πη ΘΧϑιηρ] τη ἂριά Ατὐὶ- 
Β[ ΟΡ ἤΔΏΘ ΠῚ) ΘΧβίαγΘ ΟΟΙΩΙΠΘΙ ΟΘ΄. ἀρράᾶγοί θαηάθιῃ ΞΟ ρίο- 

ΓΘΙῺ ΠΟῚ Ροϊἶθ586 βἰδιίπι δηΐίθα ἀργύρια 6χ ΑΥἰδίορῃδηθ 
οἶἴᾶγθ. Εγρὸ ἀργύριον 5ἰπρυ]Γ6 βδύνδῦὶ πθοθββ8θ6 6ϑβί; 
Ὧρ0 ἰδηθη κατακεκερματιςμένον ΞροΥ᾽ποηάμπι. 5: {461} 
510 νΘΓΒῚ15 ἰΓΟΟΠδίοι5 Γθοίθ ἸΘοΊΥ ὈΓΪΠ]Ο Ῥ646 ἰγαποδίιι : 
(- Ὁ) οὐδ᾽ ἀργύριον ἔςτι κατακεκερματιςμένον (5: π|}}65 
ΠΌΠΙΘΙΟΒ 8065 ἴῃ ἔᾳιι.. νβ. 280 5.). --- δ 89 (ρ. 296. 29) 
οαιῃ Οὐ ἃηία γνήςιον ἃν ἃ 110γῖ5. ΠΟῚ ἱπηηθῦῖο Πᾶθο 
ουμοία ὡς ᾿Αριετοφάνους ὙγὙνήςσιον ἱπορίϊ φ]ο55θιη 15 



ΧΧΙΠ : ΟΠ ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ ΙΝ 

ἸΙοοο μᾶθᾶϑ8. --- ὃ 98 (ρ. 290, 80) ργο ἀμφίβολον ἀναμ- 
φίβολον οογγοχὶ, απο 5θηΐθῃ Ἀγ πὶ ΘΟΠΠΘΧιβ δἰπθ ἀπ νΐο 
Γοααΐγοθαί. Εἰθη τ ἰη46 ἃ ὃ 90 δου! ρίου 46 Δ6η615 ΠΕΠΊΙηΪ 5 
ἰπδιϊα!ῦ ἀΐοογθ., 0 ΡΥ) ΟΟΙΩΠηΘΠοΓδΐ, {πο ἤσπο, ᾿Ν. 6. 
50} Βοιηδποῦιμη ἐηροῦῖο, χαλκός Δρρβ)]οίμν, ἀπιᾶπι γΘΟΘ ΠῚ 
ΟΟἸΠΘοἴνα ἃσοὶρις ργὸ [μᾶιἴηὺ 465. 1ά οἸπη ἂραὰ Αἰϊοος 
[υἷϑ586 χαλκίον (πο χαλκία). ἰρϑυμη ἀαΐθιη ΠυΠηΠλιΠ 
ΔΘΠΘ ἢ ἃ) 1546 ΠῚ παποπραίμι) 6556 χαλκοῦν. Ταμι δἀά! 
ἴῃ ΟΟΙΏΠΗΪ 56 ΥΠΊΟΠ6. ΠῈΠῸ Οπηηΐηο χαλκόν ἀΐοὶ ργοὸ ἀργύ- 
ρίον. ᾿᾿. 6. σ65 [0 ρεσμηΐα 5ῖνθ τμηθοὲ, ἰδ οαμ θη 
ὈΒΌΠῚ ΘΧ γϑίθυῖθ5. ΡῬΟΘΙ5. ΒθοαπΠ| 6556 ΕΡΙ ΟΠ 5ἴοιι- 
Ι'. 864 Αἰτοοβ 60 ἀἰσοηάϊ φΌΠΘΓα υἱάθυὶ Δ 5{{Π|1|5568. 
ΟἸΔΙ π1ι8Π}] 5ἱ 6115. Υ]Π] ααδϑὶ ΠΙΟΤῸ νοὶ] ΑὙἸΒΙΟΡ ΠΔηΪ5 
ΨΘΓΡΪ5.. ΘΠ ἀδ ΠΟ ΠϑίΓΓ6 ΡΌ586 1Π|ὸ5 χαλκοῦς αι ἴῃ Εο- 
οἰ θβίαζιιϑὶβ ἀγα. 6556 νόμισμα, ἢ. 6. ΡΘοιηἰὰπὶ ΓΘ 6Π- 
ἴθδη}) (40 ἀ6 ἰΙσθὸὺ ῃἰο δχρ!!οᾶγα ἤθη [Ἰοοί. βοὰ ρου ϊο5 ΠΟ 
[στο 41ΠΠ|6 0 ΑὙ ΒΓ ΟρΡ δηθὰ ᾿η ΘΡΡΓοδηἀἃ 6556. αἴθ δδάθπι 
οϑί ΡΟ αοἷβ βϑηίθπ 4); 564 αὐτὶ Θὰ γ65 588 παροαΐί, οδγίθ ἰά 
ἀὰοἀ ρδ.}}0 ρμοϑὲ ἀρὰ ΑἹ σρηδηθη Ἰοραία 1} ΐΠ6 
ΔΉ θΙ σα ΠῚ 6556, Π8Π| Οαπη ἀϊδοτία χαλκὸς ἀργύρῳ ορ- 
Ῥομδίαϊ,, ἀρράγουα πη ἰάθιη ἀπο ἀργύριον 5᾽θῃ᾽ῆοαΓο 
Ρό558 ἴρβιαι χαλκόν. 15 ἰσίταν ἀαθοι, φαΐπ ἀναμφί- 
βολον ΡοΟΙΙὰχ βου ρϑου. δά Ιαΐδὺ ἔϊδμη 8118 ἰᾶ 85. πος 
Ιοο0. Νὰπι 1 νου 5 (ν5. 26) ἴεως δὲ καὶ παρὰ τοῖς ᾿Ατ- 
τικοῖς οδί. σογγαρίθαθ ϑΒριοπθῖλ τηονοί εἰ βἰπθ 580 
γΘΓΡῸ ροδίϊαη]. ἀἴ6 ἱΠΘΈΡΟΥ ΓΘΘΟΙ ΓΙ νοῦ π ἴπῃ 56η- 
[οπιἴὰ 4αᾶθ ἱποίρ!! ἃ ἴσως δέ. Νιπίγαμη καϊγαρειϊ. ὁοΥ- 
Γυρπη οϑὶ ἐκ κατηγοροῖ, 4ποά πηοπάτιπη οἴ ἱγγαρ 5 556, 
οἱ καὶ (ν5. 26) βοΡΙρἔπῇ 681 ργὸ κἂν, οἱ δηλοῖ (ν5. 28) ργὸ 
δηλοῦν. ἢδθο νἱχ ἀπθῖα 6556 ἃΥ̓ΒΙΓΓΟΤ : ἃ ὙΘΓῸ 5ἱ 415 οὔ- 
δου ρᾶ ΠΟΙΡ πὶ ΠΟΘ ἢ 5016 Γ6 Δρροπὶ δά κατηγορεῖν. δ[ἴλτη 
0. ἀοίομαογα ρᾶραΐ8 801. --- Π6 ΠΟΙΙ5 4αἴθιι5 ἴῃ δἀποία- 
(ἴοη6 δά ῬΟΙΠαΟΘ μὴ πι5115 501πῚ νἱἀ6 ϑυργὰ δὰ ἔγᾶϑιη. 28. 

98. γΙάθ ῬγῸ]. ὃ 96. ἱ 
θ4, ΒΟΠΟΙΙΟΤιἢ ΗΘ ΦΟΓΠ ἰοοο 5 ἀθϑοῦρϑὶ 6 ΒΕῈΚΚθ- 

ΓΙᾶπἃ. Εὐβία! ἢ} 6 Π]ρϑιθηϑὶ ΘΠ 1016. 
θὅ. Ετδριηθηίαπ) ΑἸΟΧΔη ΓΙ (6 (Δ᾽ 6 η 5. ἴῃ νὺὶὰϑ 

Ρᾶγίος ἀἰβίγδούιπι ΡΥ πλι5 αἰ} δοα! σον (5. 99 δάη. 1). ἴὰπὶ 
Μαϊι5. οχ ΑἸὨρθγοϑίάπο οοάϊοο (Ν) πὰ οὐπὶ Ὠίάγιιο (δ 14), 

πγ.. πὰ ἀκ Υ ᾿ ον, ΝΥ 



ΒΟΝΙΡΤΟΠΕΒ ΘΒΑΒΟΟΒ.. ἐπε τπλ ή: ΧΧΠΙ, 

ἜΠΠΕΕ ὙΙποθη ἴπι5. ἐχ 56 Π64 5 [ιδἰγοπαίαηί δ᾽ (Κεεί. Ρ. ὅ0 53.)- 
ἔρο ἀδι15 8ι1π| Ραγβ. 2476 (Ρ ἢ) οἱ Νοπδοθηβὶ 108 (}]). [Ι͂ὴ 
Ἐ Ἰϊθγῖβ. ρουίη 8 δίψα ἴῃ ΑἸ Γοβίαπο ἃ ΓΡαστηθηθα ἴα- 
θὰ ]ὰ5 Ἠδγοηἰδηα5 564 ἤθῸ οΡάΐπ8: 1. ἰἀθ}}ὰ ΗΘΓΟΙἰΔηἃ 
1. 2. ἰθὺ] Ηδτγοηΐαμα 11, 8, Περὶ ταλάντων, 4. Περὶ 
μέτρων (ἰν. 81). Ηἴδ δυθίαποία 5ιιηΐ ἴῃ ΑἸ Γοβίδηο οἱ Ρᾶ- 

Εἰβίηο γὰρ ΡΙΟΒ]οΙηλία ΠΟΡΟΙΪᾶμἃ. ἴῃ ΜΟΠΔΟΘη51 δα θ1η 
ἴρ56 Πιαγιηὶ 116 }}Ππ5 41 ἴῃ ΓΘ ααΐβ. ΘΟ ΠΟΙ 5. ἀπΐ6 ἰδ] Δ τὴ 
Ἡδγοπίδηδπη) 1 ἱπνθηϊίαν. ΑἸ1Ὸ5. ΠΌΓΡΟΒ τηδηιι βουὶρίοβ δίϊοσι 
Μαγίϊηϊ5 Ρ. 212. ΠΘηΪ4π6 οοαΐοθ ἀΐνουβοὸ ἃ ἢΪβ ΟἸΏ θῈ5 
αϑι1ι5. 68. ϑα]πηλβία5. (ν. ὃ 99 δίῃ. 3). -- [πβουϊρίο Περὶ 
ταλάντων Μαγίίπο ἰδδ8 ἰθριίαν οἰ ἴῃ ΒΑΓ. 2901 οἱ 
1042, ]1ὁνὰ Περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν ὀνομαείας ἰη 
οοὐ. 887 ΞΌΡΡ]. --- Αἀ ὃ 4 δα! σοῦ Ρ.20 δἀποίαί : χρυςοῦν 
τάλαντον αεαὶϊ. φιοὰ χρυςοῦ ἀϊοσοπάμηι ὁγαί. χρύςεια 
τάλαντα 5ιμηὲ ἰαπιοο5 ροπαἀθγαγίαθ αὐ ἰἐδτα πιοηιθηίαηθα, 
χρυςοῦ τάλαντα 6εὲ νόμιεμα. ---- ὃ 8 πυπηοῦιι5 αρνβ΄ ἃ 
δα πη 5 10 5ῖνθ οοῃιθοίαγᾶ 5ῖν6 6 οοάϊοθ οάϊίιι5 ΘΟ ραν 
οἱ (α]νὶ νϑυβίομθ οἱ Ηθβυο ὶ ο]055α Τάλαντον ((πδιη 18 1} 
ἢδθο 1π|6 56 ΘΟΙΠρΡ ΑΓ ἦὰ 6556 παραὶ ΒΟΘΟΚἢ 5 Ρ. 297). 

90. Βγαριηθηΐαπι Μαχίηλϊ ἁηΐθ τη δάϊάϊὶ [,6 - ΜΟγῃΘ 
Ρ. 497 6 οοὐϊοθ Ρᾶγ5. 1080. Ομθπὶ οἴη ἀθηο ΟΟΠΙ͂ΘΓΓΘΙΊ, 
ἰᾷ ἰγαρστηθηΐαμπι ἀιιο 5 10οἷ5 ἱπνθηὶ. Ῥγ τ πμ [0]. 114", [πὶ 
ἴ01. 1940, ΒιρσηϊΠοανὶ αἰέθγαιη Ἰθοιπὶ ποία ἃ. αἰΐθριμ Β. 

97---101.. ὙἹά6 ῥΓο]. δὶ 101. 102. 

102---107. Αριιά ἸΘχΧΙ ΘΟ ΡΠ Ο5 ἀγᾶθοοβ ΟἿΠῚ Δ|1ἃ 
ἴηνθ 1 ῬΘΥΠΪ ἃ. 4αδ6 Τηΐππ18 ΓΘοία οάϊΐα βϑϑοπΐ. ἰὰπὶ ΠῸ- 

ΠΏΘΓΟΒ. ΠΟΏΏΙΠ]105 ἰοθά6 ΘΟΥΓΡΙρίο5. οογίἃ νὰ 80 Γαΐ 0η8 588- 
ἢᾶνϊ. Οποά «ιδπηι) [Δ0}}} Ορθγὰ ρθη 16 ἤδγὶ ροίαθυ, 
ἀυτηη040 ποίδθ ἃ0 βίρῃᾷ ΠυΠη ΓΟΓ απ ΓΘοΐθ δἱ ἰη 6] σδη 
οἱ δα}! θθδηΐιν. ΟΌΠπὶ 4115. 6χ ἸΟοἷβ (πὲ οχ ϑυϊάδα σ᾽ ο55ἃ 
πλέθρον Ἰἰοοί ρϑυβρίοθογθ. ὉΔῚ ἤθη βο]αη ποίδιη 6 5515 
γοϑυϊαϊ, 564. οἰΐαπη ρορνογβαμι {Ππ4 πόδας λη΄ ἀϊδίΓαχὶ ἴῃ 
πόδας ἃ, ἢ". 6. μυρίους, δἰᾳιιο ἢ ργαρῆχί 5ϑηςθπιίαθ οἱ 
486. 5θ4αϊίαν (θη. ΡΓῸ]. 5. 106 οχίγ.). Ργαβθίθγθα μᾶθοὸ 
ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟ  Δη(ἃ νἱἀθηίιν, ἀριὰ ἢ 65 γΥ ομϊ απ ἴῃ νοο6 μί- 
λιον τρϑοθρὶ θιμδπάδιϊοπθηῃ [ἀ6]ογὶ (Αὀμαπάϊ. ἀ. Βονίέη. 
Απαά. Ητϊξι. Οἱ. 1512 ---18 ρ. 102); ἃ40 δαΐθιη ἴῃ ἰρ88ἃ 
ἰοτηα ὑποδιὼῶν Ιαΐεγα 5 ποδῶν; πᾶπὶ ποία 58 1)15515. ἰῃ 
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ΧΧΙΡ ΡΒΔΕΡΑΤΙΟ ΙΝ ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ἀΒΑΒΟΟΒ. 

ΠΠΡγὶβ ἴτὰ ἀμοὶ 5ο]εῖ, αἱ ἃ υ νἱχ ἀϊεγαϊῖ. ΝΠ ἰρίταγ πΐβι. 
ζ΄ ροβί δὲ εἱ φ΄ ἴπ ἤπθ [46] 6γιι5 δα αἰ{. Οὐδ χαρά ἔπρ6- 
γΙηΐ ΟΠ ἀ{ΠΠ}. 0 ΓΘΡΓΡΘΠΘη40 Θααϊ θη) ---- (1 ΠΔ ΘΠ ΠῚ, 
οαπὶ {ΠΠὰ οἀϊάϊξ νῦν ἀθ Πδϑγοθϊο οἸημΐι ΟΡ [Πη6 τηθϑγἰ[15. 
πΟΠά πη ογδί νυ]ραΐα ΘΑΓΠῚ ΓΘΓᾺΠῚ ΠΟΙ ἃ ---- 564 ἰδιηθῃ, 
αὖ ἴῃ ΓΘ ἱποορία, ἀβρβίϊπογο. ἀθ δαί 115. σοί θοίΓΙ5. {αι 5 
ἀθργνδγθίιν σοηιίπα 5ΟΓΙρΡί Γᾶ, ΜΟῚ ΘΙηθπάδνοίαγ. Οποά 

Ιηᾶχίπηθ [δοΐαμη οϑί ἴῃ ο]οββϑίὶβ ἀςάριον εἰ κοδράντης, (6 
4α 5 [π΄ ΡΓΟ]. ὃ 105. δοοαγδίϊι5 ἀ 556 ΓᾺ]. 

Ροπίψαδμῃ) ΗΘ Θ Ομ ΙΟ005 56 4}10 οομαιυϊϑιίο5 οἱ δ θοΐοϑ 
1π Π]Θι ἢ Πἰθγ) ἰατηἀ πα πιπὶ σΟΠ ]ΟγδΠ. ργοαϊθγιηΐ Παΐιι5 
8Πη1 ἰη1{10 ΒΟμηἰἀ[ἴ8πη86 ΘΠ ΠΟ 15 [δ ϑο οα} } αΠ{Π|1.. φαϊθα5 
1π61065 ΟΟΡΙΟϑἰ 5511 ΟΠ πη, Ηΐὸ ΠηΘηΒ. ΓΛ ΡΟΠπά6- 
ΓᾺΠ) ΠΟΠΏΠΊΟΓΠῚ ΔΡΡΘΙ]Δ.]0Π 65. ΘΟ]]Θοἴδθ ϑαηΐ Ρ. ὅθ ---ο 8. 
Ου86 οἰπὴ ν᾽ 6 ΓΘΠ]. ΡΓΙΠΠΠῚ ΔΘ Θ᾽ 6 [θΡΓ6 οΟΘρὶ, ααοά ἴρ868 
ἰδηζιπ ἸΔΡΟΓΘΙῚ [Π1{ΠΠΠ16 δυβοθρίθ86. νἱάθγου; 564. ἰδιηθη 
τη χ ἰῃΐθΠΠ6χὶ ΠΟΠη1111ἃ ἃ π16 ΟΟἸ]Θοΐἃ 6556 {486 Δαΐ ΘΟΠ51}10 
δπ| οᾶδι ΟΠ {{π||5 ΡΓδΔοίθρ 556. δῖ. Ἰ6ρ]5 1 Πη60 {Π0ΓῸ 
Πᾶθο ομ58ἃ 'π οἰ] 050 ϑομιη ἀπο: ἀςαρθά. δαρχμάς, 
ἴβανον. κάδος. μεδιμναῖον. ὁλκή. (ζολοιτύπος. τρυ- 
βλίον. χρυςία. Ηἰς δΔοσαάμππί ρ] γίπηα 46 νοοδ}}}} 15 κυ- 
τύλη ν6] τρυβλίον νο] ὀξύβαφον νΕ] 5:π|}ΠΠ05 Θχρ]ϊοδί 
Ἠδβγομίαβ. αἱ ἄλιρ, ἄφυςςαν. ἀφύεςτα, βάφιον. γαβα- 
θόν, γάβενα, γάμβριον. ἐμβάφιον. ζαμάτιον, λιδρίον, 
παντάνα, πάτανα. πελάχνιν. θυδο Βομπιἀξ5 50 ἰπΓ6 
8}115 5} {{{π15. Ο0]]6ο 10: 660 ἰδηθη οδάθη ᾿ΐηο 4|)6556 ΠΟ0- 
[ὰ].. αἴ ἴ40116 πῃ 115 ΠΠΘ ΠΌΤ ΔΙ ΠῚ. ΠΟῸΠ νΘΟΓΌΠῚ, ΔΡΡΕ6ΙἸἃ- 
[10η65 Ἰαΐοι6 ροβϑϑηΐ. Αὐ 53:Π}}ΠΠ05 46. οδιι515. ΠΟΠΉ1118 4118 
ΤΘΟΘΡῚ ῥΓΆΘΙΘΓ ΒΟ Πα 18πᾶ. 8118 οοηΐτα 486 Π1Π1] διΐ γ88 
1ρ585 τη ΓΟ] Ορίοαθ. ΡΟΥΓΠΠΘΓῈ νἱἀθ ΓΘ ἢ ΟἸΉΪδΙ. α4π86 νἱάθ 
δρυά δομμηηαιί απ. 

Βθηϊ4ι6 οχ ᾿ἰ5 4ααδ6 ἂρ δ] ἃ ΠῚ ΘΟΥΓΟΧῚ ὑπυπὶ Πΐο 
δἰορο τρικότυλον ρΡ. 387, 9 ἐχ τριώβολον, ᾳυοά πρυῖ- 
4πᾶπ| ἴουτὶ Ὀοίαἱξ. ομηθηάδίιμη. ΝΙΠΪΓᾺΠῚ 15 δΔιοίον 480 
ΘΪἀΔ5 5115 οϑὲ Αθρυριίδηη ΟΠΟΘηΪοθπὶ 5ρηϊβοᾶν![, 4186 6581 
ΘΟ Υ]άγπλ ΠῚ (ν. ΡΡῸ]. ὃ 79. 76); Ἰάθιῃ διιίθιη ἴῃ 60 θγγανίΐ, 
αυοά 61 ΟΠΟΘΠ Ο6 ΠῚ οἴ Αἰ(100 τη 0 410 σΟΙΠρΓΑΥΪ. 
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͵Ὧε εογίρίογίδιι5 πιεϊγοϊορίοΐα ἵπ ππὶυογϑηι φωροηπίζων, 

ΝΌΠΙ [96 Γ6 6556 ἀοοίγιηδο οἱ ΠΠ ΠῚ ΘΓΔΓΙΠῚ ρΌπ5. αυρά 1 
ΑἸόχαπάγιαθ. ἴῃ ΠΟΒΙ]Π]551ὴ0 Αθρυρίϊ οαρὶία., ποη αἰ] ρ η15- 
5116 ΘΧΟΌΪ 1 511 οἱ τη Ποῦτη δὰ ΠΌγΘὰ ρογαἀποίιμι. [[ἃ 
Ἰηΐο  ΟἸΠ65 ὁοηδίαϊ. τὶ Υἱχ 4α!ἀ4ιιὰπι) ΠΟΥΪ δ ΘΠ) ΓΘΠῚ 
ΑΙΘΥΓΙ ρΡ0556 νἱάθαϊαγ. Ταιηθη ρῥἰθγοσαια δάμη ἰπρὶϊ 11}8- 
ΤΠ οἰϊαπη 1 ΓΑ. ΠῚ]. 486 ϑροοίαπί δ ΤηΘ ΒΓ Ρ0ῃ- 
ἀγα ἢ ΠΌΠΟΙ 80 η τη. οἱ ἰοπίθιῃ οἱ βθά6πὶ δ 61) 
ἴῃ. ἀΓΡ6 [1556. ΝᾺΠῚ ΒΌΡΘΓΙΟΥθ5. 584601}}}5 οἰ81 Ηθγοάοίαϑ 
ῬΥΓΠΏῚ5 ΟἸΠΠΙΌΠ 46 ΠΟΘ 5ῈΓ15 ΡΟΠ ΘΙ 546. ΟἿΠῚ ΔΙ [ΔΓ ΠῚ 
δοηίαμη ἴᾳπη ἀΥὐδθοοτη) «αυδοάδιη ἰγδάϊογαὶ. δία 8}1- 
΄υδηΐο ροϑί Αγ βίοι! ο5 ἴῃ ΓοΓα μη ΡῈ] ]οάτ απ ΠΙΡΓῚ5 νᾶγὶὰ- 
ΓᾺΠ) Οἰν δἰ 1 ΤΠΘΠΘΌΓΔ5. οἱ ΠΌΙΏΠΊΟ5 ὈΓΘΥ 5 ἀθβογρβογαΐ, 
ΟἿΪ δοοθϑβοῦαηί ΤῊΘΟρΡἢΓαβίι5. ἀἰβοιρα]ι5 οἰιβ. ΔΠ4ὰ6. [ἃ- 
τη6η ἃηία Ῥιο]οΙ ΔΘ ΟΥη δία! θη ΠΟΙ νἱάθί αν οχϑί 1 {1556. 

ο 4αΪ ὁχ ργοίθϑϑο. αἱ ἃαηΐ. ἴῃ ἢᾶ5 ΓΘ 5 ̓Π4υ]ΓοΓο᾽ ΘΓ Ὲ6 
Βο θη τη γοάϊσογοὶ 1} ἃγ[Ϊ5 Ἰη τη. 

Οιμηϊηὺ Π}}1ἃ σΘΠ5 ῬΓΪᾺΒ ΔΟΤΟΙΆΠΣ ΟΙΩΪΙΠ4Ὶ16 ΓΘΡῚΠῚ 
4υὰ5 ἰοηρ!πάϊπηθ οἱ Ἰαἰἀΐπθ τη η} οοΥΓΐᾶ5. ΤΠΘΠΒΕΓΑ5 
Ἰηγϑηΐί.. ἢ1}}}ἃ Δοου [115 τη 15 ΘΑΓΠῚ ΓΑΙ] 065 ΘΟΙΒ ΕΠ αἰ ΐ, 
011 ἀθηϊ 6 βδηοίἑι5. Ρ6Ι ΡΠ] ΟΓΙτηἃ βάθια 5 αν (τι 
γϑίουο5 δουρί. ὐὐἰι5 ἀΓΕ15. οἱ «50 ] η86 οὐτῃ ῬιΟ]οιηδοὶ 
ΓΘ 65. ΠΟΥΘ65 αιιᾶϑὶ ἴδοι! οϑβϑθηΐ, Φαδιηι8Π) ΠΟΥἃ5 41|85- 
ἀπ Π]ΘΉΒΌΓ85. ΔΟΟΟΙηΙηΟἠδία5 Δ ΥΔΘΟΟΓΌΠ 150Π|]. 1 Γὸ- 
σπῦαμῃ ἱπίγοάποουαπὶ, ἰδηθη οἱ πηοάϊιπι Δη  4αἱ οὐ ταρὶϊ 
οἱ Ρ]ΘΓ 4116 ΡΤΟΓΠῚ Π]ΘΠΒΕΥᾶ5. Π6 Ιη]ΐᾶ. σΓΔΥ 551 Π)ἃ 
Φαδοαια ᾿ηἰδοία ΓΙ φαθγαμὶ. Αἰχαρ ἰἰάθιη ρυΐο αΠη ΓΘΡῸΠΙ 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΘαἸχί586 νἱάθηιγ.. αὖ ΠΠΘΠΒΌΡΑΓ ΠῚ οἱ νϑίθγ πη οἱ 
ὨΟΥΔΡΙΠῚ Τὰ ΟΠ 65. ἴῃ ἰδ}1}}45 τα ρογθηϊγ. Χαϊθβ ΟΠΊΠΘΒ 

15 



4 ο΄ ῬΒΟΙΕΘΌΜΕΝΑ ΙΝ 

αἰ ροβϑοηΐ. Οτα5 σοηθΡὶβ ἴθι ὰ5 ἤΘΡῸ ΑἸΘΧΔΠἀγἰππ15. 4 αἱ 
γαγία φϑοιηθίγοα οἱ β[θγθοιηοί]οᾶ ἴῃ ἀπ ΡΟΡυΪΔΓΘΙὴ 
ΒΟΡΙρΡΒΙ,. ἴῃ ΠΌΤΟΝ. 51.105 τοοθριί. Πὶβ ἀδίπάθ ἢοπιδηὶ τιδὶ 
δαηΐ, οὕ Αδρυρίο 10 Ῥγον οἶδα [ουηδιη γθάδοία Δ} {1615 
ΠΙΘΉΒΕ 5. 45 αυϊάθηη τηϊηΐπηθ ΔΡΟΙ]ονοιηΐ, δααϊἀογιηΐ 
ἘοΙΠΔΠΠΠ ροάθηη οἱ ἱσρογιη. Ἠΐϊηο πονδθ ἔππὶ [ΔΕ] ΔΓ ΙΙΠῚ 
[ὈΓΠη86 δίαι6 ]188 ΡΟΥΡῸ ΡΟΒΙΘΓΙΟΥ 5. [ΘΙ ΟΥΙθιι5. ἰδοΐδθ, 
6 4. 1|}}5 ΠΟΠΠ.]1]Δ6 ἸηΐΟ. ΤΟΙ 41ἃ5 ΠΘΓΟΠΙΔ 85 δα ΠΟ ΓΙ 
δοίϑίθη) ΡΟΥΘ ηΐ. ΑΟ γΘΓῸ “υδθοιη4π6 δἃιΐ ΠρΘργδοὶ 
ἀγαδοδϑ ΕΠ Ρᾶ5 ἀοοί!, αἱ Τὰ] ]|Δπτ5 Αϑοδ] οηία, δα ΠΟΙηΔΠΙ 
Ὧ6 ΠΠΘΉ5115 ΡΟΓΓΘΟΙ15. οἱ ἈΡΥΓΘΒΙ 115 ΒΟΡΙΡΒΘΡΙΗΪ, Θὰ ΟΠ, ΠΪἃ 
ΘΟΙΡΟϑίἃ σηΐ δὰ 51 Π}}Π{πά4|Π 61 (Δ ] 1] γιιη] ΠΘΓΟΠΙ ΔΗ ΔΙΊ. 

ΝΟ ΠΠΪΠΟΓΘΠῚ ΟΡ ΠῚ ἃσ αἰ! σΘπ πὶ ΡΟ] ΘΔ δὶ πη ρθηά6- 
Γαΐ οἱ ΤὩΏΘΉΒΕΡῚ5 {ΓΘ η 8.115. Ὑἱ ΠΑ 115 ΓΘ Ια. δὲ ηππη- 
ΠΟΥ) ΡΟΠάΘΡῚθ15 ἀοΠΉ]ΘΠ15. ΦΙΟΓΠ ο 5 παϊαπ ρο- 
ϑίθδ ᾿Πη] ΓΘ, ΠοΙηΔηΐ. ἢ00 ἀοίπογαηΐ αἰ 46. ἢ15. τηθη- 
ΒΌΓΡΑΙΙΠ) ΓΔΙΪΟηΐ 115 δοοιγαΐίθ βου γθηΐ, αὖ Ορ᾿ϊπλ5. 1116 
βου ρίοῦ περὶ ταλάντων (δ 99). τιυνἱ 115 φαϊάαῃ περὶ 
μέτρων (δ 86). υἱ ἀποίον 16 40. ΡΟΙ]ὰχ αϑ85 6βἱ ἰῃ ἀ6- 
Πηϊοη 5. [416 115 (δ 96). 

ῬγΪη.η] ΑἸΟχδη γῖδθ [ΟΡ] οἰ) Θὰ ἸΠΘΠΒΟΓ ΔΓ οἱ 
ῬΟΠάδυιπη 5 θη 14 {πιἃ Π]Θ 1015 ΟΡ 5. 65} 1 [ὈΓΙ.Ὰ115 πηθα - 
ΟΔΠΘΙ ΟΥ̓ ΡΘΓΒΟΓ 6 η 415. Οὑο (6 ἀΓριμπηθηΐο ρου] [05 
ἀΠΠ πο" ΘΧΡΟΒ.1556 οἱ ἀἍ] 6 η 0 ἃιοίογθ βοΐμη5. οἱ Ρ] 0 1Π}1}5 
8115. 6 νϑϑ[] 0115 ΘΟ] ΠΡ 5. Ηΐηο νὰγῖδο 1146 [Δ] 86 οΥἵ 86 
διηΐ (85 ΤΠ Θ]οἴηΔ 165 ΔΡΡΘΙ]Δπγι5 (δ 40). Θά 16 νἈ}}18 Γἃ- 
1ΙΟΙθιι5. ΘΙ ρΡΟΓ απ) ἀθοιγϑιι Ππημηιαΐδα. οἴ ἀθηΐ 6 ροϑί 
(οπϑίδη!ΠΠ1Π| 1η 681} [ΟΓΙΏΔΙὴ γοάδοίδα 5πηΐ 486 ΠΠ6 6Χχ- 
βίαι. Οαῖθι5 [0115 4αδηΐα διοίου [ἃ5. ΡΘΥ ΟἸΏΠΘΙῺ ΔΠΕ 14 ]- 

. Ταΐθιῃ {γ]θιι{8 511. Ο Αν 55 ΠΏ πΠπὶ ἀοοΙΠ θη] Π0ο 65. «αοά 
᾿Ιβάβθιη 546 δ 5δΔΘΟΆ] πὶ (ΟΡ ΕΠ] ἀΘΟἸ ΠΏ ἴῃ ἱπρογο Βγ- 

ΟΖ ΔΠΓΠΠ0Ὸ Π]Θ6 οἱ 1151 5πηΐ. Αἰσια δά 1185 δἰϊδη) ΓΘΘΊΟΠ65 οἱ 
δα ΓΘΟΘΠΙΙΟΥἃ [ΘΠ ρΡΟΓἃ ΘΓ Π 61 τ15115 γᾺ ]π||556 νἀ ὉΓ. 

δος φυϊίθιη ἀ6 πηθη 9 }}5 ἃ ροΟμάσγΙθι15 βογιρία Δ16- 
χη ΓΔ 6 ΤΟηΐθμ οἱ ΟΥΙΡΊΠΘ ἢ) ΠΡ ΘΓ Πΐ : ΔΙ᾿ ἃ [6 ΘΑΓῚΙΠῚ 
ΕΠ ΘΓ Λα] ΘΘΠ115 ΘΧΟΌ Πα οδ΄ ἃ νἱγὶβ ἀοοί5. ΟΠ ἰβ δ πδ8 
δοία! 5... αυϊ οὐμ δὶ δουρί πγα) ϑδδογᾶμη ἱπίθΡρ ἰδ δὴ 
ὉΙΩΩ6 5.00 }π|π] ΟΟΠ!ΘΡΓΘΗ ., ΤΠ ΘΒ. Γὰ5 οἰ οἱ ρΡοπάθνἃ ἃ 
ΒΌΠΙΠΗΟΘ ᾿Πδ6 ἰδὲ ἱπνη {1 ΘΧΡ] ΟᾶΓ6 5101 ΡΓΟΡΟΒ ΘΓ ηΐ. 

ἢ 
ὦ 



χὴν 

το ἘΣ ΕΗ ΤΡ ΟΝ αΒ ΘΒΆΒΟΟδ, 51}. {ΡΨ 

Ηος ἴῃ φΌΠΟΓῈ 4ποπίᾶμ Πηὰχίπ]6 ἰηδἰ 5 η15. {α1} ΕΡΙΡΗΔηΪ5 
Θρίβοοριιβ. 4ἰὶ Ἰργιι. περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν ὁοπι- 
Ῥόϑβι, τη} βθοῦςὶ βαμὶ ααΐ 6Χχ 1110 ΠΡΓῸ αιιᾶθ 518] 0]806- 
Τϑηΐ οΙΙσογθηΐ ὈΓΘνΙΟΓΘΒπι6. 1π46 ἰγὰοίαίτι5 ἃΐ ρ515 ἘρῚ- 
ῬΒΔΗ1 ποιμῖηθ. δα} ΔΙΠΟΥΆΙ.. τ ΕΊΙ56}}11,, ΘοηΠοργθηΐ. 

Ποη 46. Ροβίᾳαδμη (οηβίδηςΠ1ι|5 ᾿πΠρΡ ΘΓ ΓΟΥ ἴο Δ ΠῚ ΓΘΙῚ 
Δι Πὰ απ ΓΟ ϊ{π10 ἀἴψιια ἰπἀ6. Πονᾶ. ΠΙΙΠΏΙΠΟΡΠΙΏ ΘΠ οΡᾶ 
γι !σαίὰ δη. {{Π16 νἴβιη δϑί «αϊθυιδάδηη ΘΟΥᾺ ΓΑ Π 65 
ΔΟΟΌΓ 15 ΘΧΡΟΠΘΡῈ οἱ ΟἿ νΘ τι 10Ὑ1}}115 ΘΟΙΏΡ ΑΓ ΓΘ. θ1ι0 
ΘΧ ΡΘΠΘΓΘ Ραϊοᾶ ὈΓΡΟν]ΟΥἃ ἱγᾶριηθηΐα ΠΟΡ15 το] οἷα 5. 

Ηδοο σὰπί {π|ᾶθ6 46 5οΡῚΡΓΟΥΙθι15 ΤΠ] 6 ΓΟ]ΟΡΊΟἷ5. ΟΥ̓ ΔΘΟΟΥΊ, 
1 ΠΠΙν ΡΒ ἀἰ5βουο μα ΘΟ β  Πην θη. Θποά ΔΓρΡΊΙ ΘΠ ΠΠη. 
ΐ γ65 ἴρ88 ἴδγοθαί, ὈΡΘνΙΟΛ6 αἰδραίαί ὁπ 6. ἃ0501ν1: ΙΔ 
ΥΘΓῸ ΓΟϑίαί., αὖ 6Χ ΟΥΪΠ6 46 5]η691118 [ΓΑΡΊΏΘΏΓ5 486 Π0Ο 
γΟΪ απ 6 ΘΟ ἰπΘηΐαν ΟΟΡΙΟΒ᾽π15 ΘΧρΡΟη Δί. 

 Ῥεϊηαμη ἰρὶτα ἴῃ 6ἃ ἐγασιηθηΐα (αἰρι5 46 ΡΟΥΘ [8 οἱ 
ἀιδγ α15 ΤΠΘΉ 5.015 ΟΊ. 651 ἸΠ ΧΕ ΘΠ ἘΠ]. 

6 }οϊϊιοῖξθ ἴοσο ψο πιδηϑγας δωροηιέ οὐ ἡγαρηιθηΐο 

Ογδαυδϑίαηο. 

(λυ θιι5. ἸΏΘη 5.115. αΥΘΟΪ Δη  ἰ{π|85 αἰ ΟΟΠΒΙΘΥΘΡΙΗΪ, 
Ῥυθνιίοι θχροη Ἠογοάοίιιβ. νϑίμβ  1551ὴ18. ΔΟΙΟΡ ἸἀοΙη (6 
ΘΥΔΥ 551 Π}115. αἱ. ΟἿ ῬΥΓδΙηἰ (65 ἴῃ Μίοουἀ6 ἰδοὰ ΘΟμα 85 
ΘΟ ΘΠΑΥ ΠῚ ΟΥΡΡΎ ΓΛ 1ΠΔ Δ] ΕΠ ἀΔΪπ6. {1586 ΒΡ} 11. ἤᾶθὺ ἐ6 
ΤΩΘΗΒΌΓΆΤΊῚ ταϊΐοπθ Δ4 411 (2, 149): αἱ δ᾽ ἑκατὸν ὀργυιαὶ 
δίκαιαί εἰςι «τάδιον ἑξάπλεθρον. ἑξαπέδου μὲν τῆς 
ὀργυιῆς μετρεομένης καὶ τετραπήχεος, τῶν ποδῶν 
δὲ τετραπαλαίΐςτων ἐόντων. τοῦ δὲ πήχεος ἑἕξαπα- 
λαίετου. Αἰφιια Πἰ5 γΟΡθῚ5. ΠΟῚ 50] 1. 4πᾶ6 51} βἰπρα α- 
ΤΠ ΤΩΘΠ ΒΕΓ ΑΓ] 1ΠΓ6Ι 56 γαϊϊὺ. ἀοοοὶ, 564 οἰ πη ΟΠ ΘΠῚ 
ΠΠΘΗΒΌΡ ΑΓ (ΘΠ Πἰ ΠΟ ἢ 6 ΓΘνοοδηΔΠη 6556 5ἰσηῖῇοαί δά 
Ῥᾶγίθ5. ΘΟΓΡΟΙῚ5. πυμηδηϊ, οαθιίιπ). ρΘάθῃῃ. ρϑϊμηιη. Να- 
(π|6 ἃ] Π6γ ἨΘΙΓΟπ θη ΑἸΘχδηἀγ]ητιπ) 5 αι 556. οχ 1η1{10 4] η- 
δα ἰαθιι! 6 ἩδΡομίδηὰθ ρουβρίοιίίαῦ: τὰ μέτρα ἐξηύρην- 
ται ἐξ ἀνθρωπίνων μελῶν. ἤγουν δακτύλου. κονδύ- 
λου, παλαιςτοῦ. ςπιθαμῆς. ποδός. πήχεως, βήματος, 
ὀργυιᾶς καὶ λοιπῶν. [Ιᾶπιὶ οἰπὶ ρ41}10 ἀροιγαίίι5 ἀ6 Πἰβ 
ΟΟΥ̓ΡΟΓΙΒ ΠΙΠΏΔῺΪ ἸΠΘΗΒ1Π15 Θχροηᾶὶ ῬΟ]Πχ ᾿π Θποιηδϑίϊοο 
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(Ὡ, 157 5.)}.. ἤσηο ἸΟΟΙ ΡΓΙΠΊ ΠῚ) ΟἸΠΠἾ ΡΟΠΟΠάϊπὶ 8586 
ΟΧ 5 Πᾶν Π}}18.. Οαἱ 5.4. ΠΙΘΙΏΟΓΆ1]6 ΠΠπ4 [Γαρσιηθη πὶ 
ΒΒ χίηλιι5. αποά ἤοίο Ἠθγοηὶβ ποπιῖπο αἰία} 4. ἀτϑαᾶνο- 
515. πὴ ἀ6 ἢοιηδη0 ρ646 οἱ ἀθηαγίο ἀϊβραίαγο! ἢ. ΘΠ δτὶ 
00 ἔγδρΊ ΘΠ 1} ἃ) ΟἸηΠἰθα5 οἱ Πδγοπίδηἶβ δὲ ΓΘ! {ἷ5.. Π60 
[ΔΠΊ6,, ΘΟἴϑὶ 410 6Χχ ΠΠὈΓῸ Ιηδη 50Γ]ρίο ροίϊαπὶ δἰ Ὁ ἤθ ἀ0- 
ΟΘΙΠᾺΡ, ἢά65 οἷιι5. ϑιιϑρθοία 6556. νἱἀθίυν. Νδπ 4π86 ἰδὶ 
ΡΓΟΡΟΠΙ ΙΓ ΠΟΘ ΒῈΡΑΓ ἢ ἀ6 {10 οἵ ΟἸΠ] ΘΟΥΡΟΓΙ5 ΠηδηΪ 
πᾶίαγα ΟρΡίΠη6 σΟηρΥ οὐ ΘσΡΘοΙΘ δοοοιηπηοάδία οϑὲ δά 
ΡΟΙΠοἱς. Ἰοοαμ {{Ππ|5 {ΓΔ Π 1; (ΟΠ ΘΔ 6} ΤηΘΗΒΕΓΔ6, 
{δα ἃ} 1||}0 βου! ρίογα ἃ θυαηίαγ. ποὺ 1000 οἱ γϑρϑίαηςν 
οἵ οἵπὶ ἀἰσιῖο.. ΤΠ] ]Π]ἃ ΠἸΘΏΒΕΡα., ΟΟΙΏΡΑΓΔΠ(ῸΓ, 

(ἰγαδοογμηλ ὨιΘΉ δ αΘ ἴῃ ΑΙ οσψρίμηι ἐγαηδίαίαξ, 

υδο ργδδίθροθα 46 ἸῃΘΏ ΒΕΓ ΛΘ 00. 5ΘΡΙΏΟΠ6 β0Γρίᾶ 
οχϑίδηϊ. ἃ Π60 ἴῃ ρ88ἃ ἰογγὰ ἀγδθοῖὰ ἤθὸ ΠΡ Θη 5 1106- 
Γἶβ ἀΓΔΘΟΟΥ ἢ Οἰν ΔΕ 1015. 564. ροδί ΑΙοχαηρὶ Μρηϊ δοία- 
ἴθι ἴῃ γορηΐβ δ 4πᾶ6 ἔππὶ (γάθοΟ ΓῺ Οὐ {π|5 οἱ ΠΡ 6 
ΡΟΓΙΔηΔΥ Γαΐ. πηᾶχίμη6 ἴῃ Αθργρίο, οΥΐᾶ ϑιιηί. Νδη νοὶ αΐ 
Πηρσιιᾶθ. νοι] Δ6 ἰθΘρθ5. οἵ ρΓΟρΡΓΙΔ) οΟηϑθἐ ἀΪ Πθ ΠΟῚ 
5815. Β6η6 ΘΟΡΏΟΒΟΪΠη115., ΠΪ51 ΘΟΠ 16 0115. ΔΙΠΔΓ ΠῚ σΘ ἢ 11 
ΒΘΓΙΠΊΟΠΘΒ : 510 ΤὩΘΏΒΈΡΔΡΙΠ) (αι θιι5. να ]σῸ αἱ. σοΡία5 οἵ 
Θχδοίαϑ Γαί 0 η 65 ΠΟΠ ΡΡΪΠ5. ΟἾΔ 50] 6Π}115 4 οὐ οδίθ- 

ΓΑΡΠΩ ΘΘΗΓΠ} Π]ΘΉ5Ὲ.15 πὰ 5. ΘΟΙΏΡΑΓΆΓΘ ἤθΟ6558 511. Θιοά 
γΟΡΙ551Π186 οἰϊδη) 46 ἀὐδϑοὶβ ἀἴοὶ ροίοϑί. Εἰθηΐη πὸ ἤθΓο- 
ἀοίιι5 ἀγαθοὶ θα 1 4ιθῃ μέτριον νοοᾶΐ ΠηΘΠ5Π 81 {γ 11 
ἀἰρι οὐ απ ἀἀἰβου πηῖπ6 ἀδἤηϊνίθθθι. ἢἰδὶ πη ἃ ΓΘ Υ6] 
Ῥογϑῖοο Οὐ 10 ἰδ Πρ Θ ηΔπΠὴ 6586 υἱά 588. πθὸ νϑγὸ Ρίο- 
Ἰομηὰθὶ ΑΘΟΎΡΙΪ ΤΌ ϑ 65 δοοαμαΐα5. ΠΠΘΠΒΈΓΑΓΙΏ ἰδ |}111 85 ΡΓῸ- 
ῬΟΠΪ Θά564π|ὸ 84 ΡΟρΡΪΑΓΟ5 Γαί ΟΠ 65 ΔΟΟΟΙΠΙΠΟ ΓΙ ἰι1551556ηῖ, 
Ὠἶ51 ἀἴνθῦβα ἃ) ἢΪ5. ΤΠ ΘΠ ΒΟΥ ΔΡΙ σοι θνα δηΐθα ἂρ Αθογ- 
Ρίϊο5 υϑἰίαΐα [αἰϑϑοηί. Οὐδ ἀδ ΓΘ. φιοηΐδηι ΟἸηηΪ5 (6 Ηθγο- 
ΠΙΔΠ15 [ΓΔΟΊΩΘη15 ἀϊδρα(αιο ἢ Παρ θί ψαᾶϑιὶ Γὰδ θη 11}, 
βία! π 00 000 ὈΓΘΥΪ ΘΓ ΘΧΡΟηΘηά τ 6556 ν] θέ π. 481})- 
4α8η) ἀοοαΓαίι5 (6 ΘΟ ΘΠ ΔΙσιΘηἴο ροϑίθα ἀἸ55ΒΓΘΙΏΉΙΙ5. 

ΑΒ δη  υ 5: 15 ἰθρΟΥ θὰ 5 οαθίζαμ) ἀγᾶθοῦ ΤηΘηΒ.Γἃ 

1) Μιϑοοϊαηπδοιδ τοῦδ, ίϑοοινδο οΥΚΓἹ ἐλ6 Ποπιαπ Κ00ὲ 
απ ἀοπαγῖμδ Ρ. 181. 



ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΘ. ἀβαβοοδ.. γεῖ τῳ οὐρὰ ἡ τν νέος 

τ Τα δῆ; {αϊ τορῖαβ. νυσᾶθ αι Αοργριῖϑ ἴμ αϑὰ 
[8586 5815 οοηϑίαί (δ 160). Οὐμῃ νογὸ Ρίο]θιηᾶθαϑ. [ιᾶρὶ 
Β|1ὰ5. Αθσυρίϊ γοσῆ Ρο(ΓΘί αι, οἰβὶ ᾿ρϑᾶπι ΟΟὈΠ ὨἸΘη58- 
ΓΙ ἱπη]ηΓγ6 ΠΟΙ ΔΙ15115 65ΐ., [ΔΙη6η οἱ Πονὰπι οἰπ15 ἀ6ϑοῦ ῖ- 

Ρίϊοποιῃ ἴθοϊΐ. 4αλθ ΡΓΟΥΒι15. Δοσοιηχηοκἰδία 6556 δά αγδθ- 
ΘΠ οΟηϑθί μη 6}, οἵ ΙΠΘη 55 454ὯΠ}|Ὲ ΑΘΡΎΡ 58 δηΐθᾶ. 
ἰσποίαβ. αἱ ΠΝ οἱ βίδάίπιῃ, Δ4141{’). ὕπά46. ουλϊίαπι 
Αθργρίϊαπ) . 1 αἰ γγοΐ ἃ ἩΠ οαΙ ἀγδθοουιη} 811. Ρίο]6- 
πηι οἴ ΔΡΡΘΙΙᾶγ οοορογιηί. Αἰᾳαθ ποὺ 4υϊάθιῃ ἤοιηθἢ 
ΤΠ ΧΙ ΠῚ6 ΤΠΘΙΠΟΓΆΠ}}16 Θχϑίαί ᾿η 1110 ΠΙἀγηὶ ΑἸοχαπάριηὶ {0610 
4αθιη 46 ΤΩΘΠ ΒΡ ΠΠΔΓΠΊΟΤΊΙῚ οἱ ΠΡΏΟΤΙ 5οΡΙρ 511, 46 480. 
ΟΠ ἃ ἤοο ΙΟΟῸ Δ]1Θηϊιπ 5[[. ᾿ηἴγὰ (δ 14) ἈΡΘΡ Ια 5. ἀἰσΘΙηι5. 
δ οἰθοία φιυδοίδηη 6χ 60 ἰρ80 [106}10.. η6 ομηηΐθιι5 ἰγὰρ- 
Τη6η {15 ΠηΘ ΓΟ] Οἷα ἴῃ ἀπ. ΘΟΡΡΙ5 ΓΘάδΟί 5. σἂν 551 ΠΉ.11 
[ΘΒ] Π] ΟΠ]. ΠῚ 11 1Γ1ἃ ἃ0)65586 νἱἀογθίαγ.. ἴῃ οοπδρθοία ροϑαΪ- 
Πη.5. Οτδ6 4υϊάθιη δ] θοία ΟἿ ΡΓΔΘΙΏΙΒΘΓΙΠλι15 (ἃ 115 ἨΘΡο- 
Πἰδηἶθ. ροϑίθα 5δ[15 ἀδῃ)οηβίγα αν, Ηδθο ἰσ᾽ίαν ΠΙαγιηθὰ 
ἴῃ ΟΒίΓΟ ΠΡΓῸ χορ ας [γᾶριηθη 15 ΗΘΡΟηΪΔηἶ5 40}1}115 
ὨΪΠ1] ΤηΘΙ]ΟΓΔ 1115 οχϑία! ἃ νθίθυ ΠῚ Π]ΘΠΒ.Γ5 ΡΟΡΓΘΟίΔϑ 
οΟσποβοθηαβ. Αἰαα Θαα!άθη οαπὶ δὰ 1ἀ ἃγσυμηθηίαμῃ 6 {-- 
ΠΟΙ ΡΟΡν ΠΡ ΠῚ. ᾿πά6 ᾿ηΠἰππ ἀἰδρυίδης! [Δοίδιη. διἰ- 
Ιη0 τ ΔΉ 150: 8564 ἰδηθ) π0 0 ΡΓΪ ἢ ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟ ΔΗ 1 
νἱἀθίαν δά διαμάθιῃ οὐ ὶ απ ΡίοΙοΙηδισαμη δίψιθ ἀρὰ ΠΙἀγ- 
ΠῚΠ) ἰπῃ ΥΘΙΙ5{1551Π10 ΘΧ 15. ἰγᾶρΠ]ΘΠ 15 ΟΙΏΠΘ5 ΙΘΗΒΕ 5 
ἀο ΓΙ... ποιηθη ἰδπθη ΟἸΛΙ Δ1Πι4 6556. {πρρ6 αὶ οἱ τϑ- 
Θ΄115 ἀϊοαίαν οἱ ΕΠ] θίδογθα5 ἢ ργδθίθγθα διιίθιη ἴῃ θα βάθη 
ἴθ] 5 ρΘάθηιν [{4]Π]1οὰπὶ οἵ ΠπρΌΡα ΠῚ, ΒΟΙΠΊΔΠΟΓΙΙΠ ΙΘΗΒΈΓΔΒ, 
Γθοθρίαβ 6556. 6 ΟἸΠῚ ΡΓΔΘΙΏ 5. ΠΠ115 ΤΠΟΧ ἃ ΘΔ η 6} ΓΘΠῚ 

ΓΘ ΡΙ.. ᾿ἅπὰ 46 ΟΥΙΘΊΠ6. ΠΟΙ γὰϑ θη ΓΙ 4ΠαΔΟΓΘΓΘ ἰῃ- 
5{{πϑιη05. 

Οιαροίϊογιῖς (6 Μογορῖδις ἱηϊξζμηι. 

Τοίϊι5. δαΐθπι ἀἰδραϊαι!οπἰ5 ἰπλ {πὶ ἤδγὶ ἀδθοῖ ἃ δὰ 
4υδαοβίϊοη6.,. Πα ϊθηᾶπη 1116 ΗΘΓῸ Οὐ] 5 ΠΟΙηΪη6. ἢὰδ ΓΘ] υὰ8 
ἸΩΒΟΓΙ θην [α1556 ν᾽ ἀθαίαγ. Αο τηὰ]ογαμ 4αϊάθιη Ηθγο- 

1)5).Α ρεῖππο Ῥίοϊθιηδϑο τόρ δδθο ᾿ἰηϑίϊϊαϊξε 6586 ποβίγα 
οδὺ οοηῃϊθοίαχα, ἀθ αὰϑ νἱᾶθ ΕἸἼΘΟΚ ίβθηὶλ ΑΠΠ8165 60 ἸοθῸ 
ααθπὶ ὃ 16 δᾶάπ, 2 οχύγ. οἰδδοϊμηαβ. 



ΚΕ ΤῊΣ ἘΑΚΕΠτΑς ἐπ ΜΈΣ ἢ ἵταρ αν: ΟΣ ΑΡΤ 

, Ἐν ἃ 

Ὄπ Ἔα ΗΑ ῬΒΟΙΕΘΟΜΈΝΑ Τὰ δ σΝΝ 

ΠᾺΠῚ. «ιὶ ΠΡ ΓῸ5 Θοπϑο ρβουίηι ποι {πὶ ΒΔΒΘηλιι5. --- ἄθοθπιος 
Ὁ γ6. νἱάθο ΘΠ ΘΓΑΓῚ --τ- νΘΓΠΠ ἰΔΠ]6) ΘΧ ΟἸΠΗΪ ΠΙΙΠΊΘΙΟ 
ἰγ65. ἴᾳγα οἰθθουιη! {π05 (6 Ἰηθηβιιγὶβ οἱ ρϑοιηθίγία βοῦὶ- 

Ῥ51556. δι ΘΧΡΙΟΡαΐη 6556. ἀπΓ ῬγΟΡΆ 6 νἰἀθγοίαν. Θὰ 
ἄἀθ τ ΟΠῚ ΡΥΪπηι8. ΕΡΡΙοἶτι5. ἰῃ ΒΙΒΙ οἴ Π6οὰ γᾶθοᾶ᾽) αιιδδ- 
ἄλιη αἰ 5561. 5815 ἸΟη 50 ἰπίθυν!}0 ποβίγα ἀθηλιπι δθίαία 
ἰά ἈΡΘΌΠΙΘΗ πὴ ΔΟΟΙΓ ΔΙ Γο γδοίδγα οοθροῦιηΐ. Νά ΟῚ 

ἅΠΠ0 Πεΐτι5. 5860 }}}1} ΧΥΤ 40 Αὐοδάθιῃϊοῖϑ ΡΑΡ ΒΘ 5105 ΡΓΟΡο- 
δἰϊιπη Θ556[. αὐ ΓΑΓ1Ὸ ἸΠΘΠ ΒΓ τ τὴ. ἃ} Πδγοπθ ΑΙοχαπάγίηο 
Δ ΠΏ ΘΧΡ]ΙΟἁΓΘἰαΡ οἵ ΟΠ ΟΘΙΘΓ5. γϑίθγ ἢ ΠΠΘΠΒΕΓ 5 
ΟΟΠΙΡΙΓΘίαν ἢ), ΠμΘἰγοπηΐ5. Ὑ ῬΡΔΘΙΘΡ οοίθΡοΘ. 50} 1}}5 
ΤΟΙ, ἴδῃ δρτοοὶθ ἀθ Ποὺ ἀΥριιμηθηῖο0 ἠἰδριίανί!. αἰ 50]- 
Ιθιηπ6 ἀοοίγη86. ρΓΔΘΙη πὴ οἱ ὑπ θα ΘΓ οῦα. δ6ά ἰρ86 ροβίθα 
ἤπηο ΠΙΡΓι γ6] 8115 βία 115. οοοαρδίτιϑ. ν6] γο]]ρΊοϑὰ 4πἃ- 
ἀπ} τηοἀθϑ(ἰ8 τοίθηϊι5. δάθγα πο], ααθηὶ ροϑὲ το 61 
Θ΄ 5. ἅΠΠ0 ἀθηημη Πα ΐπ5 5ᾶθο.} } 11 οα41 ποθ ι5 ). [ἢ 
ἰάθη ἃΡΡῚΠΘη [11Π| ἃ ΑΟΔάΘΙΉ]Οἰ5. ΡΓΟΡΟΒ Ια] 51Π}}}} οὐχη [ω6- 
ΤΡΟΠΏΪΟ Πα ἰδίναγαί οοΙηθ5 Βογίία ἀ᾽ ΠγΡαπ., (αἱ ἰδιηθη. ἴῃ 
᾿ΘΟΙΙΠ ΘΗ Δ[ΙΟΠ6 διὰ Ρᾶ1110 ροβὲ δα 85) μ1}}} ἴογο ααρά δά 
γΘ1 ΘΧΡΙΙοδη τη ρΟΡΠπογοί δἰ]. Ῥορρο ἀθ ργοηθ τιΐ 
(πδογογοὶ δ ἀποίι5 οϑὲ πραβίι5 ΒΟΘΟΚῃ, οὐτὴ (6 ΤΠΘΠΒΕΓΙΒ 
οἵ ρομπάθεθιιβ ἃ0 ΠΙΠΉΠΪ8 νϑίθυ πη 50 Γο ἡ, ἀαϊ. οἰβὶ 

1) Τοιη. ΠῚ τ. ὅ9]1 ---ὅ9θ5, ἴοτη. ΧΙ ρΡ. 846 οϑαϊίϊοηὶβ 
σούουῖθ (ἃ. 1707 οὖ 1728): α'δ86ὸ ΠΟΠΏ11115 δα αι: 15 ποία 
βαηῦ Δ Ἤδυ]θϑιο πὶ πον ΒΒ] οὐμθοδα οαϊοπο, ἴοτα, ΙΥ 
Ρ. 384--- 989, 

2) Ομοϑδίϊοη ργοροδόθ ραὺῦ ἴα οἴαδ8ε α᾽ λίδίοῖγδ δὲ ὅ6 {ἰ{{6- 
γαΐμγ6 αποίθηθθ Ῥοιῦ ἰαπηπέθ 1816: Παρίϊφιον 16 δ δίδηια 
πιδίγίψιο αἀ᾽ Πόγοη α᾽ Αἰοαιαπαγίο, οἱ δὴ ἀδξεγηιηεῦ 165. Ὑαρρουίβ 
αὐδα ἴ65 αἰΐγδ5 ᾿ιδϑιγ 65 (ἷ6 ἰοπιριεια" (65 αὐ Οἱ ΘΉ5. 

8) Ποολόγολος ογϊέϊψιιος, ἠϊδίογίψιιος. δὲ φόοργαρἠιφιιθ8 512)" 
ἰ65 [γαρηιοηίς α' όγοπ α᾽ Αἰοααπάγίε οὐἷν ἄμ δ ϑίδηιθ πιδίγίψιο 
Ἐσυρίϊοη. Οπμυγασο ροσίδιιε ἦ6 Π. “ιείγοππα γευῖ ραν Α. 1. 
Η. Υϊμοοηί. Ῥαγὶς 1851. 

4) ϑαρίἰοαξίοη, ἄτι οἰδέδηια ηιόίγίψιιο ὧἀὁ Ἠδγοη α᾽ ΑἸοααη- 
αγίο οὲ ἀοέογηιγηαξίοη 46 865 γωρρουίβ αὐδα ἴ65 αἰέν δ5 πιθϑι- 
265 (ὅδ. Ἰοπριθι 65 αποΐθηβ. Ὑιᾶθ ζχξίογαγίδοῦα «ἀπαϊερέθη 
θη ΕΥΡ. Α4. ἡ οΙ  ἴοτα. 111 η. 208ὅ--22ὅ (ἃ. 1818), ν6] Ἐου- 

τς δῖα Τγασμοίϊοτι [Γαπραῖδα α᾽ ΑΥδίαγφιο ὧ6 ϑαπιοβ, Ῥϑυῖβ 1828 
τ᾿ (ἀπαϊσδίδτα. 6 Μαγίπο ρ. 244 τ. 12). 

8) Πεϊγοϊοσίδοθε ζ{7γηιἑογϑιολπιηφοπ Ὁ. 8---Ἰ1. 



Ἶ ̓ ΒΟΝΙΡΤΟΒΕΒ ΘΕΒΔΕΟΟΑ. 

ἘΣδ δι αν τ ἥν τᾷ 68 ΓΘ ἡ τοι δ, Ἰαφυϊθηΐοι (ἀπιδη Π0η- 
μ8}1ἃ 4ιιὰθ ΟΡϑοιγὰ 6556 ηΐ ἡ υϑὲρανει: ΝΌΡΘΙ γ6ΓῸ Ῥ6η6 ἃ 
[6] 1οἰτοῦ οοπίσὶέ, αἰ 5[δ{1π| ροβίθα ἀπᾶη [ωΘ ΟΠ ΪΔΠ ΠῚ 
ΟΡα5 οἀϊΐίμμη 6556[. δά βαπάθιη 4ιυδθϑι!ομθ ΗθηγΙοι5. Μγ- 
{ἰπὰ5 5ίμαϊα φοπίογγοί ἁίψαθ τπρογγίη6 ἀ6 ΠοΓΟΠ 15. γα] 1- 
{0115 βου ίθογοῖ ὃ). Οαθιη ρΓᾶθβίδη [155]1πλππ| ΠΌΓΊΙΠ Οα ΠῚ ἰδ ΠῚ 
ἴῃ τηδη 115 ΠΙ θᾶ Πη15. ἰδηά6η) Δ] Φπδη 0 46 ἃΡσαπιθηΐο 
ΘΑ 551Π10 ΟΘΟΥ (15 ΠΙοοὲ ΤΠ ἸοᾶΓΘ. 

6 Πεγοηα Αἰοααπαγῖηο, Οἰοϑδὶδὶϊ αιδοίριῖο. 

ΤΥο5. ΗΘΓΌΠ65 γΘίθΓ 1 Π ΤΠΘΙ]ΟΥ ἃ [1556 ἀἸχίηη15. (αϊ 46 
ἸΠΘΠ 5115 50Γ1ρ051556 ν᾽ ἀθΡοηΐα". ΠΟΓΙΩΙ ΡΥ ηπ15 οϑί 16 Α16- 
χαπαΥηι15. ΟἰΘ 5101} ἀἰβορα 5. Γογπὶ Πηδί ΠΟΙ] Δ ΠΟ Δ} 11Π] οἱ 
ΠΘΟ ΔἸ ΟΔΡ ΠΏ ϑοἰθη ἃ ΠΡ }ΠἸ5ϑίτηι5 ἢ). Οἱ 40 ἰθΙΏΡΟΙΘ 
ὙΙΧΟΡΙΓ, οχ ΑΥΙΒ[00115 (οβ  πηοηΐο ΟΟΠ Πρ [παι φορά ἀρᾷ ΑΠ6- 
᾿“πᾶθαμη ἢ ἸΘσΊΠ,ι5: ΔΘΑ] θη {1556 Οἰ 5 θπιπὶ ΓΘΟῚ πο γρο- 
[6 ΠΥ]. Π0Ὸ οδί Ῥιο]θημᾶθο 1 ΡΠ γβοοπὶ, 411 ἃ} ἅπη0 
ΟἸΧΧ «ἀ ΟΧΥῚῚ ἃ. ΟΠγ. π᾿. τορηανιῖ. Βϑααί αν ἰστίαγ, τ Ηδ6- 
ΤῸ. ἸΒΟΙρα] 5. 1Π1π58. δχθαηΐθ [6γΓ6 βάθοι]0 βθοῦπάο ἃ. (ἨΓ. 
πῃ. Πογαοῦ. Εππά θη) δά θγϊμηΐ βᾶθο οι ] ! ἰηἰ {14 ν] απ ροΓάιι- 
Χί586. Π0Π ΠΟΡΆΨΘΙΙΠ Θαα (θη). Π60 ἰδιηθη αΡ η] ἡ βθηίθη- 
[ἰὰ.. αὶ δά πηθάϊ} 5 ΔΘ πη} ρα πὶ {ΠΠπ|π| νἱχ 556 βίαίαϊ, 
58 15. ΤὩΪΠΪ ῬΓΟΒ41115 νἱἀθίαν. Οἱ φιίάθῃι 1[ἃ ΓαἰΟοἰπαίαΓ: 
ἴπ ἱγαριπθηΐο ΠΡγὶ Πογοπίδηὶ {αὶ Βαροῦλκος ἱπβου θα 
γοραθ} 8 [μα 1Π0 ΞΘΓΙΔΟΠ6 ροἰϊα, πάςςος, μιλιάριον, 

6) Ποολθυοῆθδ 8ιι ἴὰ υἱδ οἰ ἴ65 ομυγαρες α᾽ Πέγοη ἀ᾽ Α16- 
φαπαγῖθ οἰ 8120 ἔοι 65 ΟΥ̓, 65 πιαϊμόπιαξίψιιο5 ΟὙ665. φιΐ οπί 
ὀξό αἰξγιδιιός ἃ τη απέθιγ ποπιπιέ πόνου. ἘΠαΙΐπ5. δῦ μῖο 11- 
ῬΟΥ ἴῃ Δηη8]10τ5 Αοϑαθιηῖδα Ῥυ ΒΘ η515. 4αἱ ᾿ΠΒΟΥΙ αὐ 
Μόπιοϊγοβ ργόδοηίός ραν αἴυϑνβ δαυαπίς ἃ 1 Αφαάᾶ. 65 1Ή156}..᾽ 
86γ16 1, ἑοπι {}7, Ῥαγὶς 1854. 

1) γιάθ ἘδΌχϊοΙ! ΒΙΘΙΙΟΙΗ. αν. ΙΥ̓ Ρ. 384 (ΠΏ 81168.), 
Το σοηηὶ Πεοῖ. Ρ. 26 5., Μαυίϊῃ. ρ. 32 ---240. 

2) Τοίρποβ. 4 ρ. 114 Ὁ. Τηϊατία ΒΔΌτνΙοἶτπθ Δ] αὰ6 
(οἰδαῦ! ἃ Μαγεμπο ρ᾿. 238) Οὐδβδιθίθστη σὰ Ῥίοϊθιαδθο 11 ῬΆ1- 
Ἰδάθ!ρῃο οὐ Ῥίοϊθιηδβθο {Π Ἐπυοτροία, ποθ οϑὺ ἰθυϑο 886- 
ΘΌ]Ο,. νΙΧΊθ86. βύδίπουπηῦ, αἀπδῖὰ ΟΡ᾿ πομπὴ που] οαίθυ γ6- 
6 Π1Ὁ ϑομ οἰ ΡΠ Θθυιβου. Αὐϊτηδᾶν. ἴῃ ΑἸΠ6π, ἕοπι. Π Ρ. 696 5.; 
ουϊ᾽ ἀϑβϑηπαηίαν ΒΟΘΟΚΉ. Ρ. 8 εὐ Μαυίίῃ, ρ. 24. 

8) Ῥ. 26--28, 



δ δὼ ΨυΝ, ᾿ “ “ἷῶἌΔκ»ἘΠΝΝΝ τυ εν. ΨΑΟΌΓΓΥΣΥΦΥΝΣ ἱ ΣΑᾺ νὰ ῦ ᾿ χὰ δ - Νὰ Ἷ ᾿ ἡ ἃ δ ᾿ αν ὶ ΔΑ 
ἜΣ. νὰν 

Το ΡΕΟΙΒΕΘΌΜΕΝΑ ΙΝ 
“ 

ἀςςάριον,, τοροΓίγὶ ; πᾶθο δαΐθιη πο ἃπία ΡίοΙδιηάθιιηι Χ, 
αὶ ἃ 5.}}ἃ ΓΟΧ ᾿ἰῃϑΕΠ πὰ οϑί., ΑΘΟΎρ 5. πιϑ]ἰια {1||586 νἱ- 
ἀογὶ; ΘΓΡῸ ρΡοϑβί {ΠΠππὶ δὶ ἀηηιμπη ἴ, ἃ. (ΠΓ. ἢ. νἱχίβϑϑθ ἤθγο- 
Π61. Αἴ γθΓῸ Π0Π ἃηΐ6 4ιδη) ρΓΟνποῖὰ [οί δὲ Αθρυρίαϑ, 
ΔΙ φαδηΐο σι ροβὲ Ριο]θιηδθιμὴ Χ. ἰδία [αἰ 1ηἃ νοολ ἃ 
ἃ} 1115 γθοθρίᾶ 6556 ἃρραγοῖ, {486 οἰπΠὶ ἴῃ [γὰρ ηΐ0 ΟΡΘΓ 5 
αιοά ΗΘΓΟΙΪ5. ΠΟΠΘΠ ΡΓΔΘ 56 ἴδρ' Ἰαρδηΐαγ, πο ροί 5 οἷ- 
ΠΟΙαΡ ΠῸΠ ἃ})} 050 Πδγοηθ 1ΠΠ|ᾶτη ΒΑΓΆΪΟΙ ρᾶΓίθηη 4188 ἃ 
Μαγιϊπο οἰΐαία ΒΟΥ ]ρίΔΠ) 6556. 564 ΡΟΒίρυΙΟΓ6. (θΙΏΡΟΙῈ ἃ 
γΙΡῸ ΠΔΓΠῚ ΓΘΡΙΠῚ ΡΘΙΪΟ (ἃ 6 σθηπῖηὺ ΠΘΓΟΠΪ5. ΠὈΓῸ 6556 
ΓΔ ηϑοΥρίδλη) οἵ τηίδίδηη, 4816} πὰηο ἸΘρ᾽πηηι5. Οπ86 ἃΓ- 
δυμηθηΐδι! 0 νΘΓΘΟΙ Π6 41|}}568Π| ΠΟῚ 58 [15 ρου ρ πὰ 5ἰΐ, 
Πἶδὶ [ἢ ΠΠΙΥΘΓΒΙΙ 46 νΑγ} 15. 1ΠΠ15 ΠΌΓῚ5. ΤηΔ  Ποιηδί!οἷβ οἵ τη6- 
ΟΠ ΔΗΙΟΙ5. 411 ΗΘΓΟΠ5. ΠΟΠΊΪΠ6 ᾿Π5ΟΡΙΡῚ βαηΐ ἀἸ556 γα Ὁ: 566 
ἰδηθη οἱ ΙΟησΊΠ 6σἵ ἤᾶθο ΘΧΡΟΠΘΡΘ οἱ 8]1Θ 11} 8ἃ1]} Π0Ο ]000,. 
ἢ60 ΡΆ.Π10 ροβὶ δὰ δδηάθη γθ γο θαη 4] ἀθονὶΓ ΟσΟΔ510. 

Ὧε Πεγοηα αἰέογο, γοοῖὶ πιαρίδέγο. 

Ὁ ΑἸ(ογαμ ΗδΓΟΠΘ ΠῚ πη ΠΘηγδί!]οἴιΠ} 4 πίο Ρ. ΟΠ Γ. ἢ. 586- 
Ο1110 [556 ἰγδά Ρ. Οαπ|5. ΟΠΔ Ο]Ϊπ 1114 ἴθ γα σαΐϊο ἢ 8})6- 
ΓΘία. ΠΌΡΟΥ ΘΓαν 55 πηὰ ἄ6 60 αἀἰδοθρίαϊο οΥίὰ δϑί. οἵμπ ἃ 
[μοί γομη10 οἱ σοοάδοοίδθ οἵ ΘΟΓΠῚ ἱγᾶρΊ ΘΠ Οσ πη ἀ6 4|}01.5 
ΔΟΊΠΩΙ15 ΔΌΟΓΟΙ 6556 ΠΟ ΘΓ. 564. ἤᾶθο 4ιδθϑί]0 ΜΑΡΓηΪ 
δουμηῖη6 δ 5016 γ1ὰ πὰιηο δ ἤπθπὶ δἀήιοία 651. π60 Ζαθιη- 
4υΠ| [ὉΓΘ ΘΧΙ ΒΕ 1Π|0 ἀπ ἰδ ἢπηο ΠΘΡΟΠΘΩ. {ΠΠππ1π| ΠΥ ΠῚ. 
ΒΟΥ ρ515568. δΡθ Γοίγ. Αὐοίου οϑὲ ἴῃ υἱία Ργοοὶὶ ΜΑγίμα5 ἢ) 
᾿ 5.1 6556 Ργοοΐαπη ΑἸοχδη γα ἴῃ ᾿ηΔι ΠΘΙηδί]οἶ5 τηδο 5 [Γ0 
Ηδγομθ. ἰπ| οὰπὶ ΡΓΟΟΙΙ5 ἃἅπη0Ὸ Χἧ ΦΆΙΗΐ 5860} Πδί115 
510. Θοάθπὶ ἰρὶ[αγ βᾶθοι!ο [6 γ6 τηθάϊο δ τηδίμγ θη δοίἃ- 
[6 ρϑγυθηθρὶΐ, βϑααϊαγ. αὐ ἤρΡο 1116 Δηποὸ ἴθι ΧΧΧ νβὶ 
ΧΙ, ΑἸ χδηαγῖδθ ἀθ γΘθι15 πηι ῃ] 18 50 Π0185 ΠΑΡ 556 
Ραϊαπάιι5 511). Ργδθίθρθα ἃιίθπι Π1}}] ἀθ 60 ΘΟΙΏΡΘΡ ΠῚ 

1) Μαυΐϊηὶ για ῬτοοΙ͂; θᾶ. Βοϊδϑδοηδαρ (1105. 1814) Ρ. 7: 
ἐπανελθὼν δὲ πρότερον εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν ---- φοιτᾷ ἐπὶ 
μὲν ᾿Αριςτοτελικοῖς παρ᾽ ᾿Ολυμπιόδωρον τὸν φιλόσοφον, 
οὗ κλέος εὐρύ, ἐπὶ δὲ μαθήμαειν Ἥρωνι ἐπέτρεψεν ἑαυ- 

τόν, ἀνδρὶ θεοςεβεῖ καὶ τελείαν παραςκευὴν ἐςχηκότι τῶν 
κατὰ παίδευειν ὁδῶν 

..2) Τιοίσομῃη. Ρ. 28. 



7 Ἢ τὶ "15 ΡΠ ΤῊ ͵ Ὧν τὰν - οἵ ᾿ ὡ ιν . Α Ἂν μέγ» ἘΣ 
Ἕ ὰ ἂν ἫΝ ἘΠ Ἂν «μ᾿ ζαν ἦν ῬΑ ᾿ ΦΙΑ τ ταὶ » ἔν 5.2 

ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΒΆΑΒΟΟ. ὀΙ 

μάΡ πιι5. Νὰπι {04 [δ γοπηΐι5. ΠΙΡγαμ 46 6] μηθη 15 560- 
πηθίγίαθ ἃ 60 βουὶρίιπι 6556 Επίοοϊο Ἶ διαοίογα δαί βεπηᾶνι, 
ἰῃ ἀπρ!!οθπ δγγοῦθπὶ ἱπποίιι5. 651. οὰπὶ η60 ΗΘΓΟ 6115 0ρ6- 
Εἶθ ΔΟΙΟΓ 511. 584. αἱ ἰῃ ΟἸΠΠΙθῈ5 ΠΡ γῖ5. ΙΘρ αν, ΠΒΓΟΠ 5 
αυϊάδηι, οὐ ΠΡῸΡ δί6 ἃ.) Ἐπίοοίο οἰΐαί 5. ΠῸη ἰδίῃ ἰρδἃ 618- 
τηθηΐᾶ σϑομηθίγ 8 αι ΟΟΙΠ]ΘΠ ΔΓ ιπὶ ἴῃ ΝΙσΟΙηΔ ΟΠ ἰηίΓῸ- 
ἀποιοπθπι ΓΙ ΓΠπηο ἴολην οοπίϊηθᾶ[ ἢ). 

6 Πογοπο ἐογέϊο δ ψζαπέϊςο. 

Βορίαϊ, αὐ (6 ἰογίίο ἤθγοηθ αυδογᾶμηι5. Π8 4110 δἰδὶ 
ΠΘΙΟ γθίθγ απ βου ρίογαπι 4 4 π8π| ρΡΟα 1. 58{15. (πη 6 ἢ 
ποίιι5 6ϑί ΟΧ [ἴ5. 486 βογιρία γα}. Εχίδηϊ δηΐμη οἱ ΠΠΡΓῚ 
6ἰτι5 (6 τη Δ 15. Π6111015 8ὺ ἀ6 σϑοὐδοδβία., 4105 ἰῃ [μα[ἰηπτὰ 
ΒΘΡΠΊΟΠΘΙ) 6 ΟΟΟὐἶΐο6 ἀἀγᾶθοο ΒοπΟΠΙΘη581 ΟΟΏΥΟΡ505 ΘΕ 1 
Ἐγαποίβοιι5 Βαγοοῖι5 7). οὐ ἃ]1ὰ ποηη}} } ἃ 48. γ6 Π}}ΠΠ{}] οἱ 
ΔσΛΙΘ τπγτὰ ἃ} Θοάδπι βογὶρία 6556 νἱάθηξιν ̓). Οὰϊ 400 
ἰδ ΡΌΓΘ νἸ ΧΟΡ. ἃ ΠᾺ}{15 οἱ ἀοο 55.115. νἹΓῚ5. Β᾽ ΠΘΌΠΪΑΡΙ δοιι- 

ΠΪΠ6 4ιιΔθϑἰ ᾽πὶ 6ϑῖ. Νὰ) οαμ ἴῃ ΙοοῸ φβϑοάδθϑίᾶθ ΔΙΟΙΟΡ 
(6 5.61 Γι πα ΓΔ: ΡΓΟΡΊΘ551 ἱπ6 ἃ Ρίο]θιηδοὶ ἃθίδία 
ἴχοίο σΟΙΠΙΠΘΙηοΓγ οί. [π46., 4ποΐ 5δθοι!ὰ ἃ ΡΙΟΙΘηΔ60 δά 

8) Επίοοιϊ! ἴῃ Αὐομίπη, σοτημηθηῦ, (64, Ηδενϑρ. Β΄ 451], 
1044) ». 28: ὥς φαειῖν ἄλλοι τε καὶ Νικόμαχος ἐν τῷ 
πρίύτῳ τῷ περὶ μουεικῆς καὶ ἩἭρωνᾶς ἐν τῷ ὑπομνήματι 
τῷ εἰς τὴν ἀριθμητικὴν εἰςαγωγήν. 

4) Μαγυίϊη. ρ. 240. 
. 1) Ἡριοπὶβ ΠοΥ ἀθ τϑοῆ! 185 Ὀ6]11015 Π6 6 ποη ΠΙΡΘΥ 

46 σοοάδοϑθια ἃ Εὐδπμο. Βδυοοῖο υϑῦβὶ. γοπού. 1572, αὐϑ8ο- 
Οοτι5 οοηΐοχίμβ ργϑϑίοσθα οχϑύαὺ ἴῃ οοᾶϊοθ Βοα]θῖαπο, τππᾶ8 
ἀαοοίτηθη οδραΐῦ 5101: ἀσθϑουθοηάσμη οὐγϑνῦ ΓιΘΙΥΟΠΉ 5 
(Ποοῖ. ν. 81). Αοοσυγδίϊβϑπηθ, πῦ βοϊϑῦ, οὖ ἅὯθ Βϑγοοῖϊ 
θα! !]0η6 οὐ 46 οοαϊοῖθιι τηϑῆὰπ βουιρϊθ ΟὙϑΘΟΙΒ αἰδραΐεν 
Μαυίπαϑβ Ρ. 200---207, αἱ οὐΐϑια ρᾶγΐίθμ ΤΤολιορκητικῶν --- 
15 δηΐτη οϑύ Οαὐϑθοὰβ θ{{π|1|5 -- ῥυτὰ δα ϊαϊ (Ρ. 446---478), 

2) 146 Μανίϊη. ρ. 8524---5817, αὐθη ὕδιηθη ποη ᾿ΐφ οἱδα- 
ΤῊ5, πὖ ΟἸΠΠη18, αἀπϑθοῦθηαιθ ἩΘΥΟΠΙ 500 ἰγιραϊδ, δα 1Ππὰτὰ 
ῬΟΥΠΠΘΥΘ ΘΟ ΒΘΗ ΤΙ υητ5. -- Ὡϑ θ᾽ ΠΟΠΏ1]115 ααϊάσηη ἀπ- 
Βίαμη οϑύὺ, δὴ δούμπιῃη ρούϊιβ ΗΘ ΥΟΠ5. γϑίθυῖϑ τη ϑιχϑύϊοϊ 
ΠΟΙΊΘΗ Ἰ1ὈΥῚΒ ἰηϑουϊρίαιῃ 510. ϑδὅ:ϑα Ὀγθυλον ἢδθο ααϑοϑίϊο 
δαταοάθπτη 8. 001118 οὐ Ῥϑ8θη86 πο Χρ] 1080 1118 ΔΌΒΟΪΙνΙ πο ρΡο- 
[οϑύ. Θυϑιη 81 αα15 84 Ιαπ!άπτη ΡΟ Υθ 5101 ρυΌροϑαθ- 
Τῖῦ, ΥἱΣ τ ΠΟΥ6 γοϊαμλῖηθ αὐδῶ αποᾶὰ Μϑαχίμπυβ ϑουρϑὶς 
Γθὰ οοηῇοιϊαύ. 

ἢ 



ἜΤ ΡΒΟΙΒΘΌΜΕΝΑ ΙΝ 

ΟΣ Ἢ ) ὙΤΥΥΡΣ Αι νυ ᾿ ᾿ ὶ . πα, ἡ κ ,ξ ΡῈ 

ἨφΓΌΠπΘμ ΡΡΔΘίθυ Ι55θηΐ. 5016 ΡΕ}0115 Γαι ΙΟΏ1θ115 οοΙηραίανθ- 
τὰπί. Οἰὰθ ΓῸ5. ΖιλΠ) 51} 11}15 δ. ἀἰοὶ νἱχ ροίθϑις; ἀπά46 ρ]ι- 
ΤἾ 05 ἴῃ ΘΡΡΌΡΟΙΙ ἱπα πο 5. 6556 ΠῸΠ ΤΠ ν ἀθίαι"; 564 411 
00 ἀπ 68. ααΐη νϑυιτη ἱπνοηθυηΐ, Εἰθηΐη) οαπὶ Ῥ110- 
Γ68 ἃ ΒΙαποᾶπο δά 1,6 ΓΟΠΠ ΠῚ ΟἸΏΠ65  ἰπ1{10 5Θρ {πη 586- 
Οα}1 ΗΘΡΟΠ ΘΙ. νἰχῖϑ56. βἰδίτίββοπί, τροίθ [46] 6005 2) Ἰοπηρἷα5 
ΔΠΠΟΤΙΠῚ ϑρίΠτὴ οομπηριηάππι οἱ ἤδγοηῖβ ἀθίδίοιῃ δ ἀ6- 
ΟἾΠ.11Π} 5 ΘΟ.  Π ῬΓΟΙΘΓΘ μη] 6556 νἱ 11. ἨΪπῸ ΡΟΥΓῸ οἰοῖ- 
{1 ΘΠ] ΠΟ... τυ ΠΟΠΠΠ)Ι Ορίηδι] δαηΐ. ΑΙοχαηάγλ6. 486 
ἔπ 81] ἃ ὈΔΓΡΓ 15. [ΘΠ Ὀαίπ!, Υἱχ 556. τη (οηϑίδη η0- 
ῬΟΙΪΙ ΠΡΓῸΒ 51105 {Ππ1Π|Ὶ ΒΟΓΊρΡ51556 ὃχ δοοιγαία σϑοάδθϑίδθ 6Χχ- 
ῬΙογίίοπμθ οἰΐθοιὶ ΜΓ πὰ5). Ὧἂο ργδοίθρθα οἱ 46 Ῥβϑυβοῃὰ 
ΔΟίΟΥ 5. δἰαβϑαπι6 δἰ 115 οἱ 46 ριοροβιίο ααοά ἴῃ ΠΡ 015 βου ὶ- 
ΒθοηἋ15 ἰθητιϊδϑοί ρ] ΓΙ τηἃ ΠΡ ΘΠ] Ο51551Π16. ΘΓ αἴχαδ ᾿πάᾶρὰ- 
νἱῖ. Οπδιηᾳαδηῃ τὰ 404 οἰϊδη πη ἀπθίαμῃ ν᾽ ἀθί αν 
ΠΟΙ 51:16 η[10 ργδοίθυμἰογθ. ΕἾΘ δηΐπη ῬΓῸ ΘΟΙρΡΟΓΟ 
ΒΔ ΘΙΏ115. 40 οἱ Ιθ00 οἵ ἰθηρογα ΔΙΟΙΟ' νΊΧθΡῚϊ.. πθὸ 61|15- 
υᾶτη ἤδθο Ορϑγἃ δα Δη Π]ΟΓΘΙ ΠΘΓΟΠΘΠῚ ΡΟΓΓΠΠΘΙῈ ροίθϑί 
ἀἰσογ --- πᾶ. αἱ 5ρηϊποανὶ, οορία δϑί δυοίου δ ρου 80 ηἃ 
- ἰδηθῃ ΠΟΠΊΘἢ ΟΘΟΡ 11} 6556 Δί ΓΠΠΔΓΘ. ΠΟῊ διιδίμη. Ἐ ΘΗ] 
ἀπ] ἴδ0 116 ΠΟΡῚ ροίἶδ586. ΘΟ ΒΘΙη115, τιῖ, ΟἸΠῚ ΠΟΙΏΘΠη ἃποίο- 
Εἶθ. ἸρῃΟΡΔΡΟία. ΟΡΘΓὰ 1114. πἰ οί 5111. νοίουὶ ἨθγΟΙΪ 
{Ἰθαογθηίαν ἢ Ουὰ 46 Γ6 ᾿ρ56 Ναν π5 βυβρίοίοπθηι τον); 
564 ἰὰπ| οδαία οἱ ρυπθηθι οἸηηἶθιι5 ΓΘΡῚ15. ΟἸΓΟΙΠΊΒΡΘΟΙ 5 
ΡΑΠΟΠΘπῚ ἀπχιζ, αὐ ΠΟΡ15 φασααθ {11 46. 40 δρίι ΠΒΓΟῺῊΪ 
ΠΟΙΉΘΗ [1556 δἴδὶ Π0 οοΡἔπη, ἰδηηθη νΘΥῚ 51Π|116 νυ] θυ ία . 

«ὰ φιιοηὶ Πογοηπθηι Κγασηιθπέα 6 πιθηϑιγ δ ρογίϊηδαηξ. 

Τὰ οὰπὶ 46 ΠΘΡομΐθιι5 τη μοι δ 1015. φαΐ [ἀϑυ]ηΐ οἵ 0 
4 5416 [ΘΠΊΡΟΓΘ νἱχουϊ., 5815 ΤῸ ργοροβίίο ἀϊοίυχη νἱἀθὰ- 
ἴα, ἰᾶπὴ Ποὺ 4αδοΡ μα 651. 4υδθηδιη 51} {ΠΟΛ πὶ ἔγᾶρ᾽- 
ἸΏ ΘΠΓΟΥ ΠῚ (6 ΤΠΘΗΒΙΓ5 ΟΥΪσῸ 4086 ἨΘΓΟΠΪ5. ΠΟΙΊΪΠΒ 1Π50}]- 

8) 8 μ15 σαοαπθ Ἀθουσῖσαθ οὐ αἰ] ρ Θὑἰβϑίτηθ θχροηϊ 
Μαγύϊησϑ Ρ. 261 .---272, αα8ὸ δῖο Ὑ68] Ὀγθνιβϑίμηθ γϑρϑύθυθ 
Ἰοηριιτη οϑῦ. 

4) Αἀὐλαπάᾶϊ. ἄθν' βοριῖποῦ Ακαάᾶ. 1812 ---᾿818 ν. 198. 
Ουΐι5 γϑίῖο δρυθρίὶθ οοπῆσγιηδία εδὺ ἃ Μϑυίμο Ὁ. 272---ῶτ0, 

8) Ῥ. 271---821. 
6) Ῥ. 522. 5. 



ΟΠ βΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΒΔΕΟΟ.. 

Ρία βυμί. Νιηϊραπι βυμηπηὰ ἔπ 46 θὰ τὸ ἀυθ (10, πος 
οΟΡΕΪ αυϊάααδη), οαπὶ οᾶγΓ0 (1851 ΦαδΟΒ. 1015. ΠῸΠ ΠγΘη1- 
Γοίαγ. Θγαὶ ροίαϊ. Εἰθηη Ο] πὶ ΠΒΓΟΠΙ ἰθΡίϊο {ΓΙ Γαηΐ, 

ΘΕ Ϊα5. ΟΡΙΠΙΟΠ5. Οὐ διοίο 6586. ΕΔΡΓΙΟΙ 571). βθοι! διιηΐ 
δηΐθ ΠΘΙΓΟΠΉΙΠΠΠΊ ΟΠΊη65. [5 γ6ΓῸ, Οἰδὶ {4158} 6556. ἰβίδιη 
ΟΡ πΙοπδ γϑοΐθ νἹἀϊΐ, ἰΔπγ6η 1π ἃΠ}111Π| ΘΥΓΓΌΓ ΘΙ ᾿πΠἀπιοἰπ15 6ϑΐ, 
οἴαπη 56 1 ΠΘΥΓΟΠΘΙη. ῬΓΟΟΙΙ πη ̓5ΕΓ1Π}.., ΔΙΙΟΙΟΓ ΘΙ 6556 
βἰαίπογοί 5). Οἴᾶθ ἃιϊιίθιη οδιιϑὰ [ἘΠῚ ΟΥΓΟΥ 5 ἢ ΝΘ (ΘΓΓ0 

ΠθγΟηΪ ἤᾶθο γδριηθηΐα {101 Ρ0556 1π|6]]6χὶϊ, ἢ60 ΡΘῈΓ ἴθ ῃη- 
ΡΟΓῸΠ Γι ΠΘη δἰ δης {πὴ ἨΘΓΟΠΘΙῚ Θὰ ΓΘΙΌΓΓΘ ἸΙοαΓῈ: 
ΘΙΘῸ ἘΠῚ) ΓΘΙΪΠ6ᾺΙ 5οουηπη) ΠΘΡΟΠΘΙΏ., 4π6Ὶὴ 4 461 Θὰ 
ΒΟΙΓΊΡΒΙ556. ΠΟΟΟ5886 51. Αἱ Μαριηθθ, (αἰ ΔΟΟΙΓα ]551ΠῈ6 
ΟΙΏΠΪἃ Θχορὶΐ. η60 ΟΥΘΠῚ}116 6556 ἀθιηοηϑίγαν ἀἰίθυιη Π6- 
ΓΟΠΘΙῚ ΠΡ Ὸ5 1ηΔ{ΠἸ ΘΠ] 1005 ΤΠ ΔΙ ΟΓ 65 50Γ|Ρ051556), 6ἱ Το ἃ ἰοί 
γΠῚ5. ἀοοί!5 [Γιϑίγα ἰθηΐαίδθ πον ᾿πΠ06 πῃ 60 ἃἰ{8|}1. σιοά, 
ἀαθιηλα ποτ ΟἸΏΠἾΠΟ αιδθϑίϊο ἰηϑ. Ππθη ἃ Θ5ϑθῖ, ῬΓΠΠΏ15 
ἰησθη]οϑὰ οΟηϊθοίαΓὰ ἰπνθηΐϊ,. (ὑπ ΘΠΪπῚ νὰ 15 (ΘΙΏΡΟΥ 18 
ἀἰ6 ἃ να} 5. ΔΙΟΙΟΡΙ 115 11 ΓΡᾶριηθηΐα βου ρίᾶ 6586 ἂρρᾶ- 
γΤογθί, ΟἸἾἶη0. ΠΜ]] 1 ΘΧχ {0115 ΠΘΓΟΠ ΘΙ ΘΟΙῚΠΊ ΔΙΟΙΟΙ ΘΠῚ 

 ΑἸοὶ Ρ0556. 564. ΠΟΥ {Δ ΘΓ ΘΠ Ϊ τηοα τη ΠΟ ΟΠ 8 11} 6556 
ΤΘΟ 551 Π6 ΟΟ]]6 11. Ομ 51 ἤθη0 δοχ {γριι5 ΠΟΡΟΠΙῈ5 
ἰδία ἱγδριηθηΐᾷ βου ρ 51. 4αδθ σαϊθη ΟΠ]ηΪἃ., {ΔΙ ν15 γΑ} ἃ 
δίη!. ΠΕΓΟΠΐᾶπα ΡΟΡΠΙ θοδηΐα": Τα 1 ΘΟΙΠΠΊ 15. ΘΟΓΙΙΠῚ 
[ὍΠ5 [6Ρ1Ὁ.. ἀπ46 ΡΥΪπη) Παιιδία. ροϑίθα ἃ 1115. 4|Π{8 Ὁ 
Ππηηγηΐαία οἱ ναγϊαΐα δἰ  Ηοο 5ἱ Ομ ΟΘβ56Γ 15. Οαίθγὰ 51Π68 
ΠΟΘΌΓΟ Θχροϑαϊιηίαγ. 0116 οηΐμ ἃ) ΠΟΓΟπ6 ΑἸΟχδη Ὁ 1Π0, 
γΘίθγθ τη ΘΙ Δ 100. ὈΓΪΠΊΔιη ΠΠ]ΆΓΊ τη ΓΘΙ αἰ ΔΡ πὶ ΟΥ̓ ΘΊ ΘΙ 
ΓΟΡΘίΘ πη} 6556 “ΘΠ ϑ Γα[Γ. 

6 Πογοπῖς Αοσαμάρίηὶ ᾿ἰδνῖς πιαϊποηιαξίοϊς. 

Ηἰς ρίαν οἱ Ἰηνθη 5 οἱ οομϑ τα 5. διμητηὰ ἰδ ἀϊ- 
δΏθΠη 6586 ΝΡ [πὰ] ΑἰΧΙ Πλ 15: 66 ἴδΙη6  ΟἸΊΠ15. Οἷα. ἃΓΡῚ- 
τηθηΐαί10 ῬΓΟ ΓΙ ΠΟΡῚ5 ροίοϑί. ἃ ἀδ γα 40 δχρϑάϊιϊι5 
Ασα πη 5., ΡΥΪΠΏΠῚ 46 ἃ ἰδίο ργοροβιία βἰπί ἢ), Ὀγθυ ον 

1) ΒΙΡΙΙΟΙΙ. τ. ἕοτα. 1Π Ρ. ὅ94 5. δᾶ, νοϑί. 
2) Πεοῆ. ν». 14----8. 
8) Ρ. 440---ὅ49, 
1) Ῥ. 98 58. 102. 104, 190. 116. 
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ΘΠΔΓΓΘΙΠΊΙ5. δΟΓΙΡί ΠΏ 6556 ἃ Ἠργοπα ΑἸδχαπάγί πο τηᾶχὶ- 
ΤΠ] ΟΡῚ15 ΘΘΟπιθί ΓΙ οι πη, ουἱ Μετρικὰ {{{π]5 6556: οἷτ5 
σαυδίίαον ρᾶγίθ5 [1556 Τὰ πρὸ τῆς ἀριθμητικῆς ετοιχει- 
ώςεως, Τὰ πρὸ τῆς γεωμετρικῆς «τοιχειώςεως, Εἰςα- 
γωγὰς τῶν γεωμετρουμένων. Εἰεαγωγὰς τῶν ετερεο- 
μετρουμένων. Ηοϑ5 οπηπ65 ΠΠθγῸ5 πὰπο ρογά 05 6556. 568 
γΑΡΪὰ 6Χ Πἰ5 ὀχοογρία θχϑίαγθ. 4086 ἃ 84}115 ἃ110 ἰθΠΊΡΟΓΟ 
ἴδοῖα αἴψιβ οἴμηϊὰ Ἠδθγοηΐβ ποιηΐηα ριορᾶραΐα 6ϑϑθηΐ. ἢ6 
ΤΏΘΠΘΕΓ15 ἰρϑιιηη ἨΘΓΟΠΘΠ) ΠΟ ΥὙἹΔΘΡῚ 50 Υρ51556, 564 ἰδθυ]5 
ΤΠΘΠΒΌΓΑΓΙΠ ροϑβίθα ἃ) 115. 4] 1145 Θρ! οἸηᾶ5 [Δοογθηΐ Ἰηΐ6Γ- 
ΡοΪαία5 6586). δδο [6 γα δϑί δι πηηᾶ ΘΟ 4186 ΜΑΓΕΪηῈ}5 
ΟΟΡΙΟΒΙ5ϑηθ. δ ΕΠ θη 155ϊπ16 αἀἰβϑογαΐ,. ἴῃ Χαθ5. ψαδπῃ 
τη} ἱπνθηϊδηΐ ἃὰΐ ϑϑρϑοίίοῦ ᾿ηγθηΐδ δαΐ ῬγΟ ΔΙ ΠΘΓ 
πιάοδία., ν6 116 ῃη αι! ἀθ ῬΓῸ πηογ 118 ἀΟ οἰ 551Π|1} Υἱγὶ τη] 
ΘΧΡΟΒΘΓ Πἰοογοί: 564 π6 ργοροβίίαπι ΘσΓ ΘΔ... ιἷ8. οἸηηΐ- 
θὰ5 ΡΓΔΘίθυ 5515 6ἃ ἰδηΐαμη ργοΟρομοπάδ ϑαηΐ ἴῃ 4αϊθὰ5. 
βθηθηΐ18ἃ ποϑίγᾶ ΟΠ 1110 Π0η ΘΟησΤαϊ. ῬΥΪηατη 1056 {{{π|85 
ΟΡΟΙΙ5. 4ᾳθη ΝαΡἰπ85 Ππροὶΐ ἀπ) τηᾶχιπηθ αἰ ῖι5 651. 
Ναηάαθ ἀπὰ5 Ευϊοοία5. ἰῃ σΟΙΠΙ θη ΑΥ 5 ἴῃ ΑτΟΒἰπηθάριῃ ἢ 
ἀ6 τἸῃηθηϑιγὰ ΟἸΓΟᾺ] ΘΧΡΟΠΘη5 Ηδγοπΐβ Μετρικὰ οἶΐϊαί. Οιιδε- 
πὴ δαΐθιη ἤδ6οὸ [1556 ΘΟ Βαμα (οΥίθ ΘΟ ὈΠ4ΌΔΙ 
ἀγάθοῖι5 ΟΡΘΡῚ 4αοά ἰοίδιη ἴ6γο ΡΠ] δ ]οᾶπ| οἱ σΘΟΙΠΘ ΓἾΔ ΠῚ 
οοπίϊπογοί --- πδηὶ πᾶθο 65ἱ Ναγηἱ βθπίθης --- Μετρικὰ 
ἰπϑογ ]ρ5,5ϑοί, δι ἴῃ {[γᾶριηθη 5 Ἠδγοπδηΐ5. {{π|ὰς Ἥρω- 
νος ἀρχὴ τῶν γεωμετρουμένων: ἴὰπὸ Θχοίριί αἰϊα5 
Ἥρωνος Μετρικά ἢ). φαὶ 14 Γγαστηθηΐαπη 404. 0015 εβί 
Παγοπίδηπυμη ΙΝ οοπεἰποί: ἱπά6 Ἰασίίαγ Μέτρηςις χωρῶν 
("61 χώρων). υδὴὶ νατῖα ργΟΡΙοιηαία οἱ 46 ἤριγβ Ρ]δηῖβ οἱ. 
ἄθ ναβὶβ ἈΠ 1ΠΙ54 6. οανὶ5 τη 16 415 ργΟροπαμίαν ̓). Β΄Πη116 
ΔΡΘῸΠΏΘη ἴα πὶ [η΄ ἰἰδάθηῃ 11} 15 τηᾶππ 50 Ρ 15 Βα ἅ110 {{{1]}0 

2) Ῥ. 3160 5. 
8) Ρ, 49 εοαϊΐ, Ἠοτναρ. (Β4511. 1644): “Ὅπως δὲ δεῖ --- 

τὸν δοθέντα ἀριθμὸν εὑρεῖν, εἴρηται μὲν Ἥρωνι ἐν τοῖς 
Μετρικοῖς, εἴρηται δὲ Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις 
πλείοςειν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην εὐνταξιν τοῦ Κλαυδίου 
ἸΤτολεμαίου. 

4) Μ5. Ῥαγίβ. ΟἿ. 9438 [0]. 1018 (ᾳχθια πῸβ ᾿ρ8ὶ 46- 
πὰο Θοηἰα]!πλ115), ΒῸΡΡ]. 462, οοἄ. γαῖϊο.: νᾶθ Τωοίτομη. 
Ρ. 67. 68, Μαγίϊῃ. ρ. 209. 

δ) Τιοσοηη. Ὁ. 68. 
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ΓοροίΠ τ δὶ ἂο ρ8}}10 Ἰαἰΐι5. ἰγδοίαίαμ: ΠΔΠῚ 4.86 ρΡᾶΓ5 
Ἰηβογρία οδὲ Ἥρωνος περὶ μέτρων ; Πᾶς οἱ 6 4.86 5[α- 
{{π| 5 σῃ  Ποαν! πη 5 οἵ ΠΟΠΠᾺΠ]ἃ 5121} ῬΓΟΒ]ιηαΐα οΟμ ἾΠ6Π- 
τὰν 5). ΙΔπ| ῬΓΙαΒ4 ΠῚ) ΘΟΠΟΙ 510 ἢαΐ, ν᾽ θϑηγι5, 4αϊηδηη 8}11 
{{{π11} ΠΡγοσαπι ΠΡΟ] ΔΠΟΓ ΠῚ ΓΟΡΟΥΪΔη αΡ, Τδοθο 605 ΠΓῸ5 
{π|05 ΘΟΙΠΊΠΙΙΠΙ ΠΟΠΊΪΠ6 ΠΟΘ ΔΠΪΟ05. ΔΡΡΘΙΙΆΓα 11οοἱ 7). ἴᾶσθ0 
Κατοπτρικὰ οἱ Πρ Περὶ διόπτρας, «ιδθ αἷμ} ἢὰς 
ΡοΡπϑηΐ 5) : Ομ {0 οἰϊᾶτη ἸΠΦαΪΓΘΓΘ.,, ΠΠ ΘΟΙΠΙΠΘηἰΔΓ]05 ἴῃ 
Ἐπ] 15 Θ]οηθηΐα ΗΘΓΟ βου ρβου, φαοὰ ΠΟΠ 54{15 ΡΓΟΒΡΔΡ1- 
16 βἰαίαΐςθα νἀ οίαν Μαγίϊηιι5 ): νϑγαμη δχ ἰἰ5. 486 ἄ6 Γ6- 
θὰ5 τηδι ΠΘῃ]δ 105. οἱ ϑθοιηθίγοἷβ ἃ0 ἤδγοηθ βουρία 6556 
ὁοηϑίαι, ὈΓΪΠῚ απ ΔΙ Θ μα σπί τὰ πρὸ τῆς ἀριθμητικῆς 
ςτοιχειώςεως εἰ τὰ πρὸ τῆς γεωμετρικῆς ςτοιχειώςεως, 
4] {{{π|| 410 'ρ80 Πδιόπα οἰϊαηίαν 72). Εαῖθθ56. Πὰ5. ἱπίγοάα- 
Οἴοη65 ἰπ Ἐπ] 415. (τοιχεῖα τοοία νἀ Μαγίϊηιι5. ἀαΐ ρτὶ- 
Πη115 Π05 {{{||05 δηΐθα Ἰρῃοίοβ ἴῃ [ποθ ργοί1, Αἰααθ 
ΘΟΓ 4116 πρὸ τῆς γεωμετρικῆς ςτοιχειώςεως ἰπ- 
Βογὶρία δγδηΐ ρᾶγ85 (υδθάδιῃη [υ͵556 νἱἀδίαν 1106115 116 ἀ6 
ἀοΠπἰοπΐθιι5. πΟμ Ϊ Πππ ΘΟ  Θ ΓΙ Οοσ πη, πος οὶ Ὅροι τῶν 
γεωμετρίας ὀνομάτων. ουἶιι5 1106}1}1} ΓΘ] φαΐαθ ραγιΐπι 1η- 
ἴοργᾶθ. ρδγίϊ πη ἰπ!οΡΡοΪαίαθ οἱ ἰμητηἰαΐίδθ δ ΠῸ5 ρ6 6 η6- 
γαπί 1). Ῥγδθίογθα τηᾶχὶ ΠηλΠ| ΟΡιι5 46 σϑοπιοί γα ἃ ΗΘΓΟΠΘ 
ΒΟΥ Ρία!η 6556 58 {15 σοηϑίδϊ, Οα}π5 ΓΘΙΙΦαΐΔ 6 οχϑίδηϊ ἴῃ Π0Π- 
ΠῸΠ}Π15. ΠΟΡῚ5 τηᾶπὰ ΒΟΥ ΙρΡ 15. ΑΘ τηἱῃὶ 4α]άθηη νοϑί!σ! 5. 4086- 
ΟἸΠΠ416 ἴῃ 11Π15. ΠΡΡῚ5. ᾿πνΘμἰ απ δΟοιΓἃ6 ΟἸΓΟΙΤΊΒρ ΘΟ 5 
ποη ἀπθίαμῃ νυἱάθίαν. ααΐη βαμηπηδ6 (οἰ π|5. {{{π1}5 ΠΟ να] 
Γεωμετρούμενα νοὶ Γεωμετρία : ΡῥΓΪΟΙ Διο) ρᾶγ5. ΟρΘΓ 5 

6) Ιάδ6: ρ. θ8 5. 
1) Αοουγαία 4ἀθ ἢ18 ἀϊϑβουυῖϊ Μαυθπαβ Ρ., 28---ὅ1], 
8) γι46 δυπάρθηῃ Ρ. δ2---Θθὅ. 
9) Ρ. 9ὅ-ὁ8. ΝΕϊαν Μαυπιβ ααϊθυδάδηῃ ῬΥΟΟΙΙ 10- 

Οἷ5Β ααἰθιι5 1116 Ἡδγοπθη 8]14π1ἃ5 ΕἸὰ0114185 ῬΥΟΡΟΒΙ ΟΠ 65 
διαῦ ΘΧΡ Ιου 1556. δαῦ ρϑΌ]]ττα ἱτητηαὔδ5856 σοτητηθιηοῦδί. 6 
ΘΟΙΤ ΘὨὐΑΥ105 ἴῃ ἘΠΙΟΙΙἀθὴ 80 ἩδΥοπΘ Βουϊρίοϑ 6586 τηϊηϊ- 
τὴ6 1η46 661] ρμούοϑῦ, πὸ αυϊοααδπι οὐβίδῦ, ααΐῃ 1π 115 
ΤΠΙΌΥΙΒ. ἀαουαπι {λύα]οβ βἰϑύϊη δῇἴδυθιηαβ [8116 ἃ0Ρ Ηδῖτοπο 
ἀοτηοηβίγαϊα 6558 νἀ θδπίαγ. 

10) γΙ246. Μαυίϊῃ, ρ. 102 5. 
11) Τάριῃι ρ. 104---120. 
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ἰηϑογρία τὰοτ Εἰςταγωγαὶ τῶν γεωμετρουμένων “ἢ. 
θδηῖψαθ ἀδ ἱπίγο πο! 08. ἴῃ 5 ΓΘοΙθ Γἰ8π|. 4αὰδ Εἰςαγω- 
γαὶ τῶν «τερεομετρουμένων ἱπϑογίθίαν., αασηϊδηι 116- 
μι ΠῚ δϑὲ ἃ0 ἤ00 Ιβυμηθηΐο, 5 ρΡ ΓΒ 460 ἀἸ 663). 

Μοίγίοα Πογοηῖΐδ σοοηιοέρίαθ ραγίοηι {μἶ586. 

ἴδλπὶ Ναγ ἰητ15. αὐ ΘΌΡΓἃ νἱἀ Πη115. ΠῸ5. ΟΠη65 Ἠδγοηΐ5 
ΠΡΓΟΒ ΡᾶΓί65. [1558 550 10 0115 651 ὉΠΙῚ15. ΔΙΏΡ 1551Π|1 ΟΡΘΓΙδ. 
«ιυοά Μετρικὰ ἱπδολρίιπι [αἰ586. σθηβογθί. ὙΘΡΌΠῚ ἰδιη6η, 
τὶ ᾿ΔΠ 55] Π σαί) 65[. ἤδη ᾿ρΡ58Π1) 1Π5ΟΓΙΡ ΘΟ ΠΘ ΠΩ [4}} ΟΡοτὶ 
ῬΓδοίοχίδη) [1556 Δ ΠῚ ΤΩΔΧΙῚΘ 65 ἱπογθ 6 1}}16. Πᾶς ἃςοο- 
αἰξ. φαρά πι}]ἃ ΟἸΏΠΪΠΟ οδιιδἃ Π60 ΟΟΡΊ ΓΙ Π60 ῬΓΟΡΟΠῚ 
ΡῬΟΒ586 νἱ θέαν. ἀη46 1108 νΑΓ 105 ΠΠΡΓΟῸ5. ἀΠΪὰ5 ΟΡΘΡῚ5. ρϑΡίθ5 
[1556 οὑπὶ 414 ἃ νογἱ Θρθοῖα βἰδίπαβ; 4] σα θη 5' ΠΡῚΠ] 
ἀα Δ] ΒΘ ρᾶγα πὴ ΟΠ ἔπ Υπὶ 41) Πογοποῦ Ὠδηΐᾳαθ. «ποἀ 
δϑΐ ΟἸΏΠΠΠΙΠῚ ΘΓ Β5Ι ΠΠ1Π]. 51 '08505 σΟα Ο6 5 Τη8ΠῈ ΒΟΥ ρΡίο5 
ἸΠΘΡΙΟἾΠητι5.,, ΘΧΡΙΘ5515. νΘ5{16115.. 414 46. τπηθ 1015 ΠΘΡΟῊΪ5 
[0 ] Δ ηΔπ11 511. σΟσΠΟϑοΙπη15. ΝΠ ἰδηΐπ]η ἃροϑί. αἰ ΠΟΟ 
ΠΟΙΉΪΠ6 ΟΙΠΠ65 ΠΘΙΓΟΠΙΔΏΙ ΠΡγὶ (6 Γοθι5 ΔΥ ΠηηΘ [1ο]5. οἱ 
ΘΘΟΙΏΘΙΓΙΟΙ5. ΒΟΡΙΡ. ΘΟΙΙΡΓΘΠΘηἀϊ ροϑϑίηϊ, αἰ Π1Π1] Π15] ρΔ15 
{ιδθάλπ) οἷς ΡΥ]. 4αθ Γεωμετρούμενα ἱπϑορύμ 
7556. 5ΈΡΓὰ ἀΘΙΠΟΠΒΓΓΔΥἾΠ15.) ΠΠΘΕΓΙΟὰ [1588 νἱἀθΔη [ὉΓ. 
Ουϊά οπΐμη. 4πᾶ650, Μετρικὰ, αγᾶθοιπι νοοδ).]} 1η 5 σηΐ- 
Ποδΐ ηἰϑὶ ἀοοΙ ΓΙ ηΔΠπ| Π] 6 16 η 1. ν 6} ἀϊολιη, ρυαθοορία 46 π16ῃ- 

12) πῃ οοὔϊοθ Ῥδυιβιθηϑὶ 1670, αὶ οοίουῖθ Ἡ ΘΥΟΠΙ ΔΏ15 
οἵ νοϑίπϑιου οδί οἵ ΡΓΔΘΒ ΔΕ ΟΥ (Δαν. Ῥ. 120) μαθοὸ 1η- 
Βουῖρίίο Ἰοριίασ: ᾿Αρχὴ εὺὑν θεὼ τῆς γεωμετρίας; Βἴπο 
βύδτμη 8] 0ογὰ ᾿ΏΒΟΥΡΙΪΟ ΒΘαα δα Εὐκλείδου περὶ γεωμε- 
τρίας, αἱ ἴῃ οοα. 2018 Εὐκλείδου τηὐογριιπούτιτα ει Ἥρω- 
νος ΒΡ Δ ΒΟΥ ρτΌτΩ οϑύ, Ῥϑ.110Ὸ Ροϑῖὲ ΤΘΡΘΥΪ ΠΡ “ἡ Ήρωνος 
ἀρχὴ τῶν γεωμετρουμένων, τα. Ἥρωνος εἰςαγωγαὶ τῶν 
γεωμετρουμένων. φυοᾶ γΟΥῸ ἴῃ ἤπδ Ἰοριαγ ἸΤεπλήρωται 
ἡ τῶν ἐπιπέδων κατὰ ἔκθεειν ὍἭρωνος μέτρηεις, ποὺ 'ρϑαπι 
οἴλϑτη Θ᾽ ΘοΙη Θἔ 1 τα ΒΙρὨΙΟΔΥΘ γΙ465 οοἸ]αύω 8118 ΘΟ ΟΙΒ 
οἴδαβι!α Ἥρωνος γεωμετρικὴ εἴτουν ἐπίπεδος μέτρηεις -- 
ἤδη πεπλήρωται. Ἐπ μὶδ Ἰριθαγ νϑϑυϊρ 15 58 ῬΘΥΒΡΊ στα 
οϑδϑὺ ἴρϑ1 Ηθυοηΐδ ΟρϑὰΣ Γ[εὠμετρούμενα (γ61 Γεωμετρία, 
564 Δ]ζουστη ΡΥ Ό1Π1π5 να θαυ) ᾿ηϑουϊρύστη ἔπϊ8586. δἴαπθ 
1185 Εἰςαγωγὰς τῶν γεωμετρουμένων ρϑαγύθιι ἔαϊδ556. οἱ 
᾿ρϑῖ8. Ορϑυίβ. 

18) γ146 Μαγίϊη, ρ. 110--- 187, οὐ ποβ ἰηΐτα 8 88. 

εν ΔΑ ΩΣ 
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ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΒΑΒΟΟΒ. ἔα 

ϑιὉἷ5. δὲ ΓΈ θιι5 ἀπ 16 η 615 ΟἸΔΡΙΟΡ ΟΡ 181} ΠΟ ΤΠ] ΓΔ ΔΙῚ 

δῖ, 4ποα ᾿Ἰάθπι ἀγρυμῃηθηΐαπι ἴῃ δοά6πι οὐάΐοο οἱ Μετρικὰ 
οἱ ρᾷμο ροβί Περὶ μέτρων ἱπβοῦίρίιπι 6ϑὲ. {{π||1} ἰΔΠΊ6Ὲ 
ἴῃ ἀαδοϑιομθ ΕΠΠΠΟῚΠΠ}1πηὰ δά Πα ἄτι} ρου πποὶ Υἱχ Ρ0558 ἤθη 
[26 Γρὶ : αὐλαπη 1Ρ88 ΗΘΡῸ διι8ἃ8 φϑοπθί γα ραγίθιῃ Με- 
τρικὰ ἀἰϊχονῖῖ., ἂη 1ἱ αὶ ροϑίθα ΠΠ0ΓῸ5 Θἰῃ15. ν6] ἱπίθρροϊανο- 
τὰ ν6] ΟΟΠ ΓΑΧΘΡΐ ἰὰ ΠΟΙΟῚ ἰπνοηογηΐ, ΟἸΔΙΏ Δ] 
6950. 4π0Πϊ 1 ἰη ΓΘ 115 [ὯΠ| ΟΡ ΒΟΌΓΙΒ.. 101 ἀ6Ποῖζ γαι10., Ρ6- 
Εἰ {15 οὗ ΘΧΡΟΓΓ5. 5110 σα! {πι6 Ππιάϊοῖο ἂο ῬΓΟ])4}111 5. ΒΡΙΟΙΟΠη6 
αἴ Ἰἰοοί. 40 ἰπί ΡΟ] [ΟΡ 115. ἀθηγλη ἢ. ΠΟΙΠΊΘῺ ΤΠΥΘΗΓΙ1Π1 
6586. ΟΧΙΒ ΠΗ ΟΡ. Αοὸ ποϑοῖο δη πίοοίι5. 46 τηθη5ιγἃ Οἷ- 
ΟἿ] 5ΟΡΊθ6η5 τηΐπιι5 γθοίθ Μετρικὰ ἨδΓΟΙΪ5 οἰϊανου δ. {86 
Γεωμετρούμενα ροίϊι5 ἀϊοομάα {πογῖηΐ. Θαοά πἰοιιηαιι 
56 Παροῖ, ποὺ οογία ἀπ} 1 }] ΠΟ Ρ0556 ΓΒ (ΓΟΙ, {πη ΠοΓο- 
Πἶδ ᾿πο Γ]οὰ Θπι84416Π] σΘΟΠΊΘΙΡΙΟΟ ΟΡΟΙΪ, ΠΟ σΘΟΠΊΘ ΡΙἃ 1η6- 
{γἴο]5. Βα δ᾽ απ ροθηάα 5111. 

Πογοηθηῆι ἴῃ φοοηιείγία 6 ὨιθΉ 5.718 δογρϑδῖ556. 

Ιτη ὙΘΓῸ Δοσθ Πη5 δά ΑἸ ἔθνι Ἰοοιιμ, (6 410. ΟΠ} [6 
τηοί οἷα {α14 πα οα πὴ 511, 58 {15 ΧΡ] ΠΥ ΟΥΊΠη115, [Δ] }π|5 
ἀἰδριιίαιιν. Ια 15. ΜΙΑΓΓΠΠη γ6] ΠΘ ΘᾺ} 6 ν6] ΠΟῚ 5381{15 510] 
ΡΟΥ βίο γα ἃ) ᾽ρΡ80 ΠΘΓΟΠΘ 1 ΘΘΟΙΠΘ ΓΪὰ (6 ἸΠΘΠη511}5. 5001- 
Ρίμμη 6558. Ηοο ἰδιηθη ᾿ρϑ11 υὖ ΡΘΙ 568. ΠΠΑΧΙ 6. ΡΓΟΒΡΆ}]8 
αϑὲ τ πᾶ) 41|Ὸ ρᾷοίο, ΠἰδῚ ἴοη5. δϑϑϑί ἴῃ ΠΘΓΟἢ δ ΟΡΟΓΘ, 
1116 ἰα]α 6 6 ΤηΘη 5115 ΠΘΓΟΉΪ5 ΠΟΙΏ]Π6 ΡΓΟρΡαραίδθ 6556} 1 
- ἰἴἴὰ. ἀυμηπηοί 0 ἰρ515 ΠΥ Ὶ5. ΠηΔητι 5ΟΡΙΡ 15. ταμηι ἀπ 01}}118. 
(αἰὰ βἰαϊαοπά πηι 5ἰ1.. [Ὧ0116 ἀπ) οηβίραΐαν, δι ἰηΐον οοὐϊ- 
665 ΡΥ ΒΘ η5865.. Ὁ] οχοορρία οχ ΠΟΡΟΠΪ5 σοι Τὰ ΟΟὨ[]- 
ΠΘηΐ, ππητ|5 ΘΟ 6 ΓΒ οἱ νοίπβία!θ οἱ διιοϊου ἰα[6 ρυαθϑίδη! οι). 
[Ιω ἴος 68[ Ιοοι5 Ἀρχὴ τῶν γεωμετρουμένων. τ] 46 
ΓΘ ἈΟΤῸΒ Π]Θ [1641 ἃ) ΑΘΟΎΡ 15. ̓Ἰηνθηΐα θὰ ᾿Θστμί" αὰ6 
Π05 8[δ{1πΔ ἴῃ ΟΘηΒΡΘΟίτ ΡΓΟ πσριηι5 (δ 19). Αἴααθ Πάθο 
Ταϊάθηι ἃ ποίου τη {1 ΟΡΘΓΪ5. ἴῃ ὈΓΘν 5 οΟπίγδοίδ δι: 

οΟΡΙοϑἰτι5. δαΐθιη θδίθμ. ἰῃ ΘΟ θη οοάΪο6. δὶ ἤΠθΠ) φθΟΠη6- 
{ἴδ Ἰοσαηΐπ. (τ ἸΟΟτ5. ΠΟΠ15. 68 [8] ΠΟΓΟΠΙΔηἃ Ρ.]Πηὰ: 
Ἢ πρώτη γεωμετρία, καθὼς ἡμᾶς ὃ παλαιὸς διδάςκει 

1) Ὅϊοο οοᾶ. ατ, 1010. Ὑ146 Μεγ. ρΡ. 120 οὐ βιργϑ 
8.9 δαῃν 12, 

ΘΟΒΙΡΤ, ΜΕΤΈΟΙ, [Ὁ Ὁ) 

1 



12 

18 ῬΕΟΙΞΒΟΌΜΕΝΑ ΙΝ 

λόγος οἱ 4π86 56. πΠ{π|0. [ἅπ| Πᾶδο (ΠῚ ΡῈΓ6 οἱ δ Γγθὴ 
δοοοπηοάαίθ βουρίᾶ ϑαπί. αἰ ΟΥΘΊΠΘΠῚ ΘΟΓᾺΠῚ ἃ}} Ιρ50 Πδ6- 
ΤΌΠ6, Π]ΠΪΠ16. ἃ ΠΌΟ(ΙΙΔΠ) ΓΘΟΘΠ ΙΓ ΓΘΡΘίΘΠ4Π| 6556 Δρρᾶ- 
Τοαί. Ομοά 51 ΘΟΠΟΘ5560715. οἰ 46. ΠΠΘΠ ΒΓ ΑΡΙΠ ΓΔΙΟΠΘ 
ΠΟΠΠΏΠ]ἃὰ 810 ΠΘΓΟΠ6 ΒΟΥ ρΡία 6556 ΘΧ 1Π}Πἃ ΤΠΘΠΒΠ ΓΑΙ ΠῚ (4 }}1}} ἃ 
4086 δα! 65. οἰποῖιαν. ΘΠ] ἃ} 1118 ΘΧρΟϑ᾽ ΠΠ0Π6 46 ἃγρία 
πη 6 Πα] ἃ) ΑΘΡΎΡΑΙΠΒ ᾿ηνθηΐα δά ἤδη ΤῃΘΠΒΙΠ ΔΓ [Δ}}11- 
181 προθϑϑᾶνα {υδοάδιη 6ϑὲ ΟΥΑΙ ΠΟ ηΪ5 ΘΟΠΪαποίϊο οἱ ρθΡρ6- 
ἰυ5. 486 4}} 1Π1{10 1 1050 ΗΘΓΟῚΪΒ ΟΡΘΓΘ ΓΟ] ΠΘΟΘ558 
α5. 816 Ἰρί(ὰγ δ δία Πη115: ΤΠΘΠΒΆΡΔΡ ΠΏ ἰδ ]8π 46. 64 
ΔΟΊΠη115 ἰδοί  Π}] 6556. 1ΠΠᾺ10 Φα] 46 Π) ΡΟΒΙΘΡΊΟΓ6 ἃοίαίθ, 564 6ἷ115 
Ἰοῦο 4118} 51Π}|16Π} (1181 1η ἨΘΓΟΙΙΒ ΠΠῦΓῸ 46 σΘομΊΘ [ἃ 
[υἶδ86. ἀπᾶθ 11ἃ τΘοθη 01 «απ βάλη πηπία! 5. οἱ Δ ἀ1{15 
[γδηβουρία 51, Οποά δαΐθηη 6ὁχ πη ΟΟαΪο6 ῬΑΡΙΒΙ ΘΠ 51 ΠΠΟ 
ἀθηηΟ Β ΓΔν]Π1115. ᾿ἄθιη [6 γ6 Οθίθγου ἢ ἀπΌ 6 4ὰ] ΗδΡὸ- 
ΠΙΔη86 σΘΟΙΠΘΙΓΙΔ6 ΓΘΙΙ(Π185 ΘΟὨ πθηΐ ἁποίογ αΐ6 ΘΟΙΠΓΙηἃ- 
1. ΦΙΟΠΙΔΠῚ [ἢ ΟἸΊΉ 1115 ΘΟ 6η) [6 γ6 π]040 ἰγαριηθηΐα (6 
ΤΉΘΠΒΙΓΙ5. ΡΟΥΒΟΓΙΡία ΤΠ ΘΠΙΠΠ ΕΓ. 

Οοποϊιδῖο (6 ἤγαρηιογηιίϊβ Ἡογοηϊαηϊδ. 

564 ἤδοο ῃδοΐθηιϊ 5. Ἀδβίδι ἀθη 46, τι δἰτι5. ἀἸβραΐδι10- 
ηἶβ ἴθ 4πᾶπ| δά ᾿ΠΟᾺ ΠῚ 115. ΘΟΠΟΪτι510 (πδράδιη ἢαΐ. 
ΘΟ ρ5 1556. ἰρίία ΠΟΓΟΠΘ οριι5. 4πο4 Γεωμετρούμενα 
ἘΠ 50 106} )α 1. ΘΟΙΏΡΟΥΙΠὴ ΠΔ])6Πη1ι15. ΕἸπ5 ἀπ|ὰ5 ρᾶΓίΘ 5 [π|556 
ΒΈΒΡΊ αἰ] ΒΌΠΩ115. ΦΙΔΓΙΠ 1η Δ]16Γἃ 1Π ΠΙΨΘΓΒΙ ΠῚ (86. ἃ [6 
ΘΘΟΙ ΘΓ] οἃ ΡΓΔΘΟΘΡἾ556. ΘΠΙ56416 σ, ἀν 55 1Πηὰ οἱ ἀχοπηδϊὰ οἱ 
1ΠΘογοιηδῖα ΡΓΟρΡΟϑιι 556. ἴῃ Δ] (6 Γὰ ΓΟ] Ιηδί δ π811π Ρ0- 
ῬΆΪΑΓ ΘΠ ἀοοοιημηοάδία οἱ ΡΓΟΡΟϑβ111556. οἱ 501 ν 1586. ν᾽ 460. 
Μίαχιμηθ δαίομ [ἃ ορὶὶ, πὖ φαδοοιηᾳιθ δα ἃΓΓΘ ΠῚ ἃΡΤΟΒ 1η6- 
116 Π61].. 41 Π] Π05 ΘΘΟΙδΔαΒ518ΠῚ (ἸΟἸΤη1ι5. ΡΟΓΠΠ ΘΓ ηΐ ἴῃ Θοάθῃη 
ΕΠΡΓῸ δχριϊοαγοῖ. ΦααρΓΟρΡίο' οἰϊὰπη ΠΊΘΠΒ.ΓΆΓ ΠΏ [Δ Ὁ] ΔΙῚ 
Ἰπ θΓρΡοϑι 7). ΙΔπὶ ϊὸ ΠοΡοηΐς 6 Ρ ΠΟΙ ΒΌΪ ΠΏ ἴῃ 50}Π10}15 

1) Πχβουϊυθηᾶα μῖο νἱἀδηΐαν απδ6 Τιοἰγοπηΐτι5 (Ποολ. 
Ῥ. 78 5.) οχίγιηβ αἰδριιύαίϊομθ 4 Ἡ ΥΟΠ15. ροϑοϊηθύσια Βατη- 
τηϑυϊ ργοροηῖῦ: Οὐδέ ομυγαᾶφα, φιαϊηέοπαπέ μογαά, ὀέαϊέ πηι 
ἐγαϊίό οοπιρίοὲ (6 (Τόοπιοίγίο ργαίΐψιο οἷν 6 (Τόοαόδῖα (φμΐυατγιὶ 
ῥεωργεϑϑίοα σγϑοφια), οὲ ἴα βοἰμίϊονι 6 ἔοι ἴ65 ργοδίὀηιθ5 
ὀξαϊξέ γαρρογίδθ ἀμ Ἠιοϑιγ 65 ἰόρσαϊος ὀξαθίϊος οη σψρίε απ 
ἑοηιρβ ὧδ ᾿αμέδιῦ. Οὐδὲ οἰυγασο ὀξαϊξέ ργέοδηό ἡ ἑαθίοαι εἶδ 
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4086 ἦ6 σαοιῃθίγ!ο15. 115Π{{1|101}}}}}5. Πα ΠΟ η ΠΡ 5 πα 10 515 
6115. αἀἸΒΟΙ ΡΠ η86 ἰγΓ84] 5016})α:, 5644. ΘΕ] 11 4] ἃ 161) 5Γγ0- 
ΤΙηδ 108] ΡΓΟΠΙΘΡ μία ἨΘΓΟΠΪ5. Διο οὐ 16 Π] ΒΘ Ια θδηΐ 1... 
Ἴ6Ο ΠΗΠῸ5. ΡῈ] 1οὰ6 ΓαΙ]Οη65 41} 15 νϑοί!ρ 4|1ἃ ΔΡΤΟΓΠῚ 
ΡΟΘΘΘΒΘΟΓΙθ5. ΠΗρΟΠΘΙΔΙ "δ δἰ 546 :}) ργδθοθρία οοιη- 
Ραϊαῖδθ 6586 νἱἠθηίαγ. [8116 ΟἸ1 ἰδπη ΠΉᾺΠ0Π] ἃ Γ6 5 [8ΠῚ 
γᾶν ἶὰ5 Π00 ΠΠ0ΓῸ τι] 51π|. ᾿ΟΠΡΊΟΓΘ ΔΠΠΟΙ ΠῚ 5ρᾶΐ]0 Π64πἃ- 
4118} ΠΪ ΠῚ Θδὶ 81105. 4ΠΠ|6}. ΡΓΟΣ  ΟἸΪΠΒ4116. 5115 [Ὁ ΓΘΡρδί, 
ΘἸ1ΠῚ ᾿Π]Π}1[8556.. ΟἾΠ 6] [ἢ 4] ΠΠἢ ΟΥ̓ ΪΠ6 ἢ] ΠΘΓΟΠΪΒ ΡΓΟΡΟ- 
51 Π0Π65 ΓΟάΙρογοηΐ., γ6] γϑυ ΒΟ αΙη ΘΟΠ ΘΧΙΠΠῚ ΟἸΓΟΙΠΠΟΙ ἀδγθηΐ 
οἱ ΟΠ ΓΔ ΠΘΡΘηΐ ν6]. 1101 δ ΓΘ Δοοοπηπηοάδίιμη νἱογθίαν, 
ΠΟΠΠ1118 Δ 46 Θηΐ. [ἢ] (4 }01}}15 ν6ΓῸ ΠΠΘΠΒΈΓΑΙ ΠΏ πηι 1 οἱ 
ΠΟΥνΔΠ4Ϊ ἔπιπ ΘΧϑ.Π1{ ΠΘΟΘ551{85.. ΟἿ] ΡΓΟΥ] ΠΟ ΒΟΙΠΔΗΟΙῚΙΠῚ 
Αδργρίι5 [δοίὰ 6ϑι. Οἱ] {πΠ| ΠΟν 5 ΠΠΘΠ51Γ85 ΠΟΙΠΔΠΙΠ Ρ6- 
ἄδηη οἱ ρῬάβϑατη οἱ ᾿πσΘγππὶ αἰ(] Γαπὶ δίαιιθ δὰ ἤδθο Ῥίο- 
ἸδΙηδ᾽οὰ5. ΠΠΘΉ 5185 ΔΟΟΟΙΠΠΊΟἦἾΔΡΙ [55 Γαη!. Οποά αιθιηδά- 
πηοάππηι [δοΐτιπ 510. 1} [γὰ ἴῃ ΘΧρ] απ ἃ ἰά) 1 ρΓΙπὰ (δ 18) 
γΠ Θ ἶπηι5: ππηο ἤΟΟ ἰδη[11ΠΔ ΟΟΙΠΠΠΘΠΟΓΆΠ115 [ἢ 1118 ᾿ρϑὰ 
[8 }}111ἃ ΠΊΘΉ 5185 Ρ(Ο]ΘΙη ἃ οἃ 8. ΟἿΠ] ΤΠΟΙΏ 115 ΘΟΠΠΠΙΠοίδ5 6χ- 
ἸΠΟΡῚ ΘΙ 416 διὶ ΡΥ βοοιπάμπιηνο ροϑί (ΠΡ. ἢ, βᾶθοιι- 
11Π| ΓΘ ΓΘ ἀ8Π| 6556 ν] 460]. ῬΟΡΓΡῸ ΡΟΒ(ΘΡΊΟΡ 115. ΘΠ] ΡΟΓΊ]- 
Μ15,, ΟἸΙΠῚ 1 ᾿0515 ΘΠ 511715 ΠΟΥ ΓΘΙΠΙ. Ο[]8Π| ΠΊΘΗΒΕΓ ΔΙῚ 
ἰδ θ.}} 86 5ΔΘΡΠΠ5. 51η1 ᾿ΠηΠητΐ86. τη6 ΓΘΟΘΗΓΟΤΘ5. [Α} 1} 86 
ΟΥδ6 ϑιηΐ. 4186 ΟἿ] ΟἸΏΠ65 ΟΟΠζΠι10 «οἰ ῬΓΟΘΤΟΒ5Ὰ 

οχ δοάθῃι [Ὁη16 ἐοΥναίθ θββθηΐ, (ΠΠΆΤΊν 15 ἀἴνοῦθδθ ἃ} Π6- 
ΤΌΠΙΒ ΟΡΘΓΘ ΠΊΘΠΒ.786 ῬΓΟΡΟΠΘΓΘΉΐΙΡ., ΠΟΙΊΘΠ ἰδ ΠΟΡο- 
ὨΪΔη ΔΓ ΓΘΙΪηπΘγιηΐ. Οτ0. ΦαΪἀ6Π) ΠΟΠΊΪΠ6 ΠῸ5 ΠΠΟ 616 
106 ἀΐΘΙηι. ἀπ πη 0 46 ΟΥΙΡΊΠ6 οἱ 4π|ᾶ51] [Ὁπΐ6.. ΠΟ (6 
1050 διιοίονα 1Π|6]]6 9 Δ }}}8. 

ἴα ἡ'αρφηιοηία πιοίγοϊοσίοα Πογοπὶ ἐγίφιία. 

ἴατη Πᾶθο ἰγᾶριηοηΐα Θἰ51 ΡΓῸ [ΘΙ] ΡΟΓΊΠΠ Γα ]0Π 6 Π}1}{11Π| 
ἴῃ 6 56 ἀΠΠΠ ΘΓ ηΐ. ΟἸΏΪὰ σΟηρτιπηΐ 1 60. 404 Π1Π1] η]5] 
ΠΠΘΉΒΕΓᾺΒ.. 4185 σΘΟΠΙΘ ΓΙ οᾶ5. 6ἸΟΘΓΟ [ἰοοΐ, οΟΙ ]Π6η:. ΘΓ 
ἰδιη θη οαπὶ ἰοΐ οἱ ἰἅτη νᾶ ἔγδοιηθηία (8 ΠΙΘΠΒΕ115 ΡΟΓ- 

, 

685 Ἠϊθδι 65, αἰ αργὸδ ἰοϑριιοίίος5 ὀξαϊοηξ αϑϑῖδοβ ἴθ5 οοηίγιθιι- 
ἐϊοηδ ζοηοίογοα, αϊοοίοβ οἱ ἱπαϊγϑοίος, οἱ ϑιῖυϊ αἰμπι ἑαδίθδαιε 
65. Ἠϊ65)7)98 ἰοηιῦόος θη αὀδιόίμαο. 

Φ) 
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τ οι ΠΘΡΟΙΙ {ΓΙ 16 6 ΘΟΠ ΒΊΟΥ 5561... αι} [Δ0116 ΠρΡὶ ρο- 
(556. ΘΘΉΒΘΠΠΙ5.. τ ἰδ ἃ} 1ἃ Πιαριμοπία, σαΐθιι5. 46 μηθὴ- 
ΒΌΡΙΒ. Οᾶν 5. ν6] ἀδ ΡΟΠάΘΥΊ 115 οἵ ΠΙΠΏΠ15 ἃρογοίαν, ἃ Που- 
ΡΟΪΔ ηἃ- Δ βου 6 ΓΘ ἢ Εἰ 586. τη {ἃ οἷτι5. Γοὶ νΘϑι σὰ 6χ- 
βίαηϊ. Νᾷιη οἱ ἴῃ οΟά]οιι5 ΠΟΓΟΠἰΔηΪ5. {ΠΟΤῚ πο ποῖϊ- 
(ἰὰτ ΠΑ] Θηι15, ΠΟΠΉ 111 ἀ8 ροπάθυ θιι5 οἱ ὨΠΠΏ 5. ΘΧΟΘΡΡ ἃ 
ἰηγθηϊαηίαν. οὐ ἀοοῦ] ψα!απὶ Υἱγὶ. 4] ἀπο 5. [6 ΓΘ. ΔΌΠ]ΠῸ 
ΒΘ ΟΊ 15. (6. Π]ΘΠ 5115 Οἵ ὨΠΠΊΠῚΪ5. ΒΟΥ ΡΒΘΡΓαη , 6 ΟΟΑΙΟἾ 118 
811 501] (15. ΠΟῚ 5011 Θὰ ἰγΓὰβιηθηΐἃ ΠΟΡΟΙΠΙΔΠἃ.. ατι86 ἴῃ 
γα]ριι5 ποία 5πηΐ, 564 Θ[18Π} 4118 φιδθάδηη ΡΟ α] Θγαηΐ (ιὰ6 
Ροβίθα ράθῃβ δ(ὲ ΟΠ] ΟΠ ΘΙ ΓΘάμοὶ οοσρογιηΐ. (ἃ 46 ΓΘ 
Π6 [ηΠΓἃ 58 6015 δὲ οὕ ᾿ηδϑηὰ πιο" ἃ ἀἰοθηάι 511. ἢ] 
ἸΙοοιιβ. 6556 νἹἀθίι. αἱ φαδθοιηάαα δά 1ἃ ΔΡΟιΠηΘ ἢ 1Π}] Ρ61- 
Πηθηΐ 1η ὈΓΘΥΙ οΟηδρθοία ΡΟΠΔΠ[ΙΓ. 

Ρυϊμημ ἴ05. 5.0 ]10 Θ᾽ Ιη ἢ 55 ΓΔ ]0Πη6 (6 Τ6 ΠΕΠ18- 
γἸὰ 511) ΠΡΟ ἾΪ5. ποιηΐπθ ρᾶβϑίη) {ΠΠπ|| ΓΓαρτηθηΐαιη ἃ}} ΑἸ6- 
χᾶηάση0 «ιιοάδηιμ ΠΟΙηΪπ6. 5ουρίπμι αἴουὶ ααοὰ Περὶ τα- 
λάντων νοὶ] ΤΠερὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν ὀνομαείας ἰῃ- 
ΟΡ ταν 1). Ιάθ ΔΙ Οἴ165. οἰϊαί αν ἃ 5 ἃ] η ἃ 510 ἰῃ Ποίι- 
[α.]0η 6. αἰγ πϑ 46. οἰθηοἢϊ (δΡροορθίανίδηϊ., «αὶ ἴῃ Ρ]ΟΡΊΡιι5 
ΠΠΡΓῚΒ τη η1ι| 5ΟΓΙρΡΕ5. 1 56. ἴῆνθ 1556. (Ἰο οἱ οχ ΠΙ5. ΠΟΠΠ1]]ἃ 
ΘΠ ηἀας1π|5. ΘΙ: ΡΓῸ ΠδΘΡοη6 ἃπΐίθη [ἢ {0 θά ἀπ Οὐ Ιοἰ- 
θὰ5 ΑἰρΊ ΔΙ ΠΟΘ 65 Ὶ ΟΟΙΠΠΙΘΙΠΟΥἃΐ. 4τ|ἃ 46 ΤῈ ροϑίπαο 
ν] ἀθ ΐμητι5 ὅ). ἔχ 4110 Πραριηθηΐο ἰηίο; ΠΕΡΟΠΪἃΠἃ5 ΓΘ] 15 
Βουγαῖο δ] γᾶ 5115. [ἢ (ΟΠ [τ .]}10 6 ΔΗ Δ νου βίο Απΐο- 
Ω11 (δ οι] ---- ηἶο δ Δ] 060 ΠΡ 6. 1η Ροίαν μὴ Ουρι 
-- ΘΟΙΏΡ]ΓῈ5. ἸΙοοῸ5. ἃἰογι, 405 δά ἰγδοίδίιι) (πιθ 81} 
ἘρΙΡΠΔηἸαπα ΡΘΡΓΠ6γ6 ἰη!γα ἀθιηοηβι ] Πλ15 ἢ). Π ΘΠ 416 
[Π ΟΡΘΓ6 1110 Ἰῃρ 6 [15 δι 11 οἱ 18 })0}15. ΒΡ] ΔηΪθ. Θχϑγοϊἃ- 
{10 }}0115. 1 ΟΠ}. ἰἄ6 πη} Ρ] 1 π|ἃὰ ΠΡΟ ΔΠἃ 46 ΠΊΘΠΉΒ.Γ5 
ΡΟΡΓΘΟΙΙΒ. οἷαί. 4α886 ἀαἰϊάθηη ΟὨΠἶὰ 6 [ἅ}}1}}18 ΗΘΓΟΠΙΔΗ15 

1) ΥΙ4θ ρυοΐθρ. 8. 99 οὖ ἴῃ οοηΐθχίι ἔγαρμι. 9ὅ. 
2) Οομου ᾿ἰηΐνα 8 47 οὖ 99 δάῃ, 2. 
8) Βὺ Οομδαϊεαί!ο οὐ ποπίαίο Ποίο δποΐογσθ ΕἾΘ οἶθοῸ 

ΕγδηθΟ 8ὴη0ὺ [16028, αἰΐουύα ΜιΙάΘΙθαΥΡΙ, δἱΐοσα ῬΘΥ 5115, 
Ῥιοαϊθυαηῦ. ῬΥΠ5 βουϊρύθϑηι θ556 Οοηϊαϊδιοη θη 6 δοχη- 
ῬΙασῖρι5 Βιο ας ϊοηθ Ἰοοἱβ βού ἀρρϑυθί. 

4) Ιηά6 ργοϊθρ. 8 90 861, 8, 



ΒΟΕΙΡΤΟΒΕΒ ΘΒΑΞΒΟΟΒ... 27. 

ΡΓΪπὰ οἱ αιίηία Τοροιν 5). Ροϑι απὸ ἀὐοῃ ον 5. Ἰῃ 
ΠΡΥγῚ5. 46 βϑϑίθν 5. ρᾶϑϑη Ἠθγοηἶδληἃ Γγαρτηθηΐα 46 ΠΕΠΏΠῚ15 
οἱ ροπάουιθιι5. αἰ [}1{. ἢ6 0 ἰδηθῃ Δ] πιπθ ὨΪδὶ ἃ ϑ0 Δ] 156 1Ὸ 
οἱ. δα] μη 10 τηπἰπᾶία!5. Εχοϊριαπί ΠῸ5. ΑΠΡῚ 1. αγτοᾶνθ- 
5 1π|5. {1 ἴῃ ΘΙ] θη Α[Ί0η6 46 ΠΟΙΠΔΠῸ ρθ46 δἱ ἀθηᾶυ 0 
ῬΓάΘΙΘΙ' Ἰοοη ὈΡΘΥ]ΟΥΘΙῚ 6 (4) ]ὰ ΗΘΓΟΠΪΔηἃ ΡΥ ηἃ  οΓὰ- 
γν ϑϑίπιπη {Ππ4 ἐγᾶσιηθηίΐίαπι, ΡΟ] ποῖ. Ιοοὺ οοσηδίμμῃ. 6χ- 
μἶρθοι 46 {πὸ βαριὰ (δ 2) ἀϊχιηιβ; οἱ 4. Βουπᾶυ άπι5 ἴῃ 
ΗΠ γ15. ἀθ τη ηΒ 1115. οἱ ρΡΟΠ θΡΊθιι5. ΔΗ 4115. ἘΠῚ ἤθγο. οἰϑὶ 
γΟΥ θα ΘἷΠ15 0 ΘΧΒΟΡΙΠἴπ|.. [ΔΘ ρᾶϑ5ΠΠὴ 6 {ΠΡ}}5 ΤΏΔΉΤΙ 
ΟΡ ΙΡ 5. οἰϊαταν ἢ). Ὠοηιι6 Ραπ οί ἢ τι 5. 6 οΟὐϊοῖθα5 ΡᾶΡῚ- 
5115. Ῥάτποι ΠθΡοΟηΙΔηα ἃ γ. “416 δ ΤΠΘΠ ΒΕ 5. ΟΠ Οἃ5 
ρον ηϑηὶ ὅ. 

Πογοηΐδ Γγαρηιοπία αὦ Πίαψηι [γι ααἀϑδογίρέα. 

Ἠδοο ᾿ἰστίπν ΠογοηΙηἃ ἃ νἱγὶβ᾽ ἀθοΥ 15. 6 ΠΡγὶθ ΔΗ Π (815 
οἰζαΐα 5ιηΐ. Ποϑέαϊ πὶ 8118} {πὰ 65 {Π0Π 61 ΔΡΟΥΘα ΙΔ ΠΠΠΙΓ, απ|86 
οἰβὶ 5ρθοῖὶθ ἀΐνοιβα νἱἀθίαν, [ἄτη ΠΟΟ 5.{1π| ἰοθῸ ἀἶδβ66- 
Ρίαπάα 65. ΝΟΠΠΠ1ὰ 6η1Π οἱ ἨΘΓΟηΪὰ πᾶ εἰ ἃ]1ἃ [Γᾶρτηθη ἃ 

5) Ῥᾶρ. 242} ΒΕ δῇήεογίαν ἰδῦα]δο 1 8 15; γ. 411 ἃ Ἐ' 
οἰπθάθιη δ Ό.]86 8 20; Ρ. 481 ἃ Ὁ 8 1 οχίγεπιϑ οὐ 8 19: 
π ΠΕ Ὁ 9.0 οὐ 10. Ὁ. 82. 8. 9 8 18: 112 δ ΒΒ ΠΣ 
Ῥ. 841} ἢ 8 28; νῬ. 851 Ὁ ᾺΑ 8 10, 1τὈ1άθτα 5ὰ} Ὁ οὐ Εὶ 8 21], 
ῬοΥΟ Ρ. 481 "Ὁ Β ἰδθυϊαθ αὐϊηΐθθ 8 12 οχίγθιηδ οὖ 8 18: 
Ρ-. 112 ἃ Β ὃ 11, αἴθ 6 ὁοὔϊοθ. Ῥαιῖϑ. 2018 ροίιία 6556 
νιἀθηῦαν (ν. απο. οὐ. δα πυϊὰθ ὑδῦυϊδα 8 12): ὑπ 
Ῥ. 481 4 1), ὑθὶ αἱΐον Ηθύο σοοάδοϑίθβ απ ϑόθηξθ 85666- 
᾿Οἷτη “ΒΡ  Πϑηλαβ ὑυϊυιαῦὺ οἰὐαύαν,, Ὑϑϑρῖοὶ να θύαν ἤθα]Δ6 ὙΠ 
8 11, [φπ|86 Ρ. 492 Ὁ Ὁ ῇεοιτυηΐαν, θὲ πο δα ΤΠ] ΘΏΒΙΧ 85 
Ρουθ θη1}.] ---- Θϑηΐαπα οἰΐδηι ἴῃ ποὺ δα Εἰδίουϊαθ Απρὰ- 
βῦδϑ βουϊθύου θϑ ἃ θοάβθιῃ οἰὐδηύαν 8 Ρ0.186 1 8 8 (Ὁ. 40 ἃ Ε) 
οὐ 8 9. 10 (ρ. 248 ἢ Ὁ). 

6) έδοοιγ86 οἷο. (γ. βρτα 8 2 δᾶμπ.) ρ. 187: ὁ δὲ Ἰτα- 
λικὸς ποὺς δακτύλους ἔχει τρεῖς καὶ δέκα καὶ τρίτον, α88 
ἴθγθ οοῃρυπθσηῦ οὐ ὑϑΌμπ] δ 1 8 10. 

ἢ) ν εαἰϊῶ απδ τηϑηθίομθ πῸρ αϊρηα ϑππῦ βοθϑιη, 
Βουηδγαθθ Ὁ. 28ὅ ἴϑραϊαθ ὙΙ ρδυδρΥυθρμθα 15. 6 ὑΥῖῦτι5 
Ἰουῖβ τηϑητι ΒΟΥρΡΟ8, δίαθιθ πᾶθο ρυϑϑίθσθα ὃχσ ἩθΥΟΙΙ5 
οοὔϊοθ Βϑιιθίηο δῇεοτιτῦ: τὸ μίλιον ἔχει «τάδια ζ.5, πόδας 
δῳ΄: τὸ δὲ Ῥωμαϊκὸν μίλιον ἔχει πόδας εὐ: απ88 οοπνθ- 
Ὠΐπηξ οατα ἰαθα]α Ἐπιο] 168, (ὦ. 14, 19} 

8). Μόϊγοϊοσίο Ὁ, 266; γἱᾶδ. τη 8. 85 8δ6η. 1. 
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Ὁ" ῬΒΟΙΕΘΌΜΕΝΑ ΙΝ 

ΡΟΙ ΘΡΓΌΓΘΙ Π᾿άγῃηο οὐϊάδπι ΑΙοχαπάνίηο (γἰ θιιΘγιιηΐ, οι 5 
ΠΡ 6] } πῇ 46. ΒΘ 5115 ΤΩ ΔΡΠΊΟ πὶ οἱ ΠΡ ΠΟΥ ΠῚ 6 οοαἶοα Αἰ- 
θγοβίαπο πΠ0ὴ ἰἰἃ ἰοηρῸ ἀρ} πο βραίϊο αἰ Απηρ, Μαὶΐμ5 ἢ). 
01 ἃ οδρίίθ ΧΙ ρυϊηὰ οἱ βθουηα ἰἀθ}]ὰ ΠοΡοπΐδηᾶ, ἔππὶ 
Γγαστηθη αι Αἰοχδη Ρ ππιπ (6 [4] 6 {15 (05) οἱ 14 48 τπθη- 
ΒΡ 15 (81). ἀθίη6 νᾶγῖὰ ργΓΟθ]οΙηδίὰ βἰθγθοιηθίγοᾶ οἱ σθοπη6- 
ἰτοὰ Ἰοσαηία. Ηδθο δαίθη πλἰἰπηθ ΠΙἀγπ0 {ὙΠ} ὶ ΡΟ0556 
ἰδπ) δία 15. «Δ ν 15 [ΘΟ ν 551 Π|6 ἰδηξι οἱ αιιαϑὶ ΡΥ ΔΘ Ρ 6 ἢ 5 
ΘΠ) (ἃ 65 10Π 61 ἴῃ ρ'οΘἰα[[0η6 Δἰ{Ππρϑγϑί, βιιβρί δία 651). 
Γμπποθπὴ ἀδίηἋ6 αἰία}} Μααν ϊηιι5. «αὶ ΡΥ δ᾽ ηἶβ ὨΙά γι οοάϊ- 
Οἶθαθ. ρου] αβ γι  γ Ια] 541 ἨδΓοηϊδηΐθ ΟΟΠ] 5. 4 πιὰθ 
ὈΙἀγιηθὰ {πᾶθαι6 Ηδγομἰἃπὰ 6558 ηΐ, ΔΟ {155]1η6 αἰβιηχῖ! ἦ). 
σὰ ἐδ γ πθ {}1]ἃ ἀπ} ]110 ΓΘ ἢ παπιο δία", [ἀ6 πη ργδθίθγθὰ 
[θβϑ ΠΟ ΠΪ0 τι8115 δδὲ οὐά οὶ ΜΟηδοθ 5153). ἴῃ 40 οὐ ἃ} 1ἃ 
ἴμπι ἐγραϑιηθηςὰ 1|1ἃ 46. ἸηΘη 5} 15. ΡΓΔΘΙ͂χο ΠΘΓΟἢΪδ ΠΟΙΪΠ6 
δη(δοθάπῃηϊ Πἀγμηΐ οἰ ἀθαι 1106110.. πθαπι6 φαϊ {αι ρΓἃθξθγθὰ 
σαοά ΗδΡοηϊδημ 51} βοααίϊιιν. ΝΈΏΠΠ5 ραν ἴαπὶ ΗΘ γο-ἢ ]- 
ἀγιηῖ5. 4π04 Δι Ιρ ΠῚ ΠΟΙΠΘΠ., τ ἴῃ ΤῈ ἰπορθῦία ἤΠηχιΐ 
ΒοΟΘΟΚΠἾι5 5). Μ1}1] οἰϊάμη ἃ}} α}10 ΠΙάγη0 (6 πηθΠϑιι 15. οα ]- 
Οἶ5 ἃς ἰ]6 15. βου ρίπιη., ἢ60 4αϊἀαλη) ΡΥ ΔΘίοΡ ρᾶΡν ΠΩ, 
1ΠΠὰπὴ 11|}6}}ι 48 ΤηΔΡ ΠΟΤῚ οἱ ΠΙ ΠΟΤ ΙΠῚ ΤΠΘΠ 5115 δ Πα γ- 
ΤΠ) ΔΠΟΙΟΡΘΙ Γανοοδηςιη. ἤδθο γ6γῸ ποβίγᾶ βθῃίθη [ἃ 

ΠῸΠ ΜΆΡ ΓΗ] 5011} διιοί οὐ Γαΐ πἰ{{{π|’, 564 ᾿ρ5ὶ δὲ Μοπδοθη- 
561 ΘΟΠΙΘΘπῚ οἱ 6 Ῥαγ β᾽ηἶδ τπππη . ἀσοιΡαΐ6. ᾿ΠΒΡΘΧΙΠηΙ85. 
ἀΐ{6 ΔροΟρΤ ΡΠ ΟΟ(ἰοἰ5. Υ οϑϑίδηΐ Πρ ΘΠ 515. ἴπΠ ΠΟ5[115 

1) 1Π8815 ἐγαριηθηία οὖ ρίοίασαθ. Αοοθαπῃῦ 508 0118 
νούοσῳ 8δ)ὰ Οὐγϑβϑδιη. [Ι10θ ιν ΑἸΘΧΘΠΟΥΙΏΙ Τ Δ ΤηΟ- 
Τα οὐ ἸΙΡΏΟΥΠΙΩ τηθηβϑιγεθ, Πάθηΐθ ἀπρ. Μαϑῖο, Μϑᾶϊοί, 
1819. -- Τποϊρίπηῦ Ρ. 149 Διδύμου ᾿Αλεξανδρέως μέτρα 
μαρμάρων καὶ παντοίων ξύλων 

2) Ρ, 161: “δὶ υδγοὸ ἠὶ σοαϊοο5 οἱ ζογίαβϑο αἰ ρίινω 65 
Πίάμψηιο ἄος οριδ υἱμαάϊοαπί, πίλίίο τυ μαμὰ ϑδοῖο ὧπ τά 
πιαωΐογῖδ Ορογΐδ, οιΐμδ ραγθηδ ἰαμααξώ"! Πεγο, ραγδ φιαθάαηι 
αἰέ θωοογρίέμηι αἰοοπαάληι δέ. αοά δααϊῦ οἰΐδιη ἤουὶ ρο- 
1556, αὖ 1ρ586 οοῃΐτα Ηθῖο ὃχ δηϊαπίουι θὰ Ιάγταϊ βουῖ- 
ῬΌ15 τιὰ]ύδ 5101 Βαμηρδουϊῦ, 14 τηϊηϊ τη ῬΥΟΌΘΥΙ ροὐθϑο. 

9) Ῥ 161::Ξ198: 
4) Οοα, ατϑθο. ἢ. 16θὅ. 
δ) Μοίγοί. πίον. Ρ. ϑῦ. 
6) Οοᾶ. Ῥδτιῖβθ. ατᾶθο. ἢ, 2475. 



ἀν τ ἜΑ ΥΡῪ ᾽ 

ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΕΚΔΕΟΟΒ.. 20 

τηΔηΐθι15 ἰθθηηι5. πὰ 46 ΓΘ ὈΡΟΓΐι5. ἀἰβϑογθηάὶ ἃ}10 ἰ000 
ΕΥἰΐ οὐοδδῖο. 

26 ἑαδιμία Πογοπίαπα ρμγίπια. 

Ήρο ἰπῃ ππίνογβιιηι ἐ6 ἐραρτηθη 15 ΠΘγοηἰ αἷς ἀἰβραίαπάα 
[πορὰηΐ. Οπΐθα5. ἰἁπμάθιη δά ἤπριῃ ρου ποία ἰἅη 6 η6 ἰη- 
Θἰγθο!] δά ΔΙ (Θγἂτ ᾿μαπ5 (Δ ΟΒἐ]ΟἢΪδ ῬΑΥΓΘ ΠΏ ΔΟΟΘΑΙΠΏ115. 
4π|ὰ (6 5Ϊη51}15 [0115 18 (Ἰ55ΘΓΘΙΠΙ15. αὐ δ᾽ ΟΠΊΠη65 ἴῃ ἢΪ5 
ΠΠΘΏΒΕΓΑΙΠῚ ΓΔΙΪΟΠη 65 ΘΧΡΙ]]ΟΘΙη115 οἷ. 4π8πΠ| {π86 41:6 δά δΔοίδ- 
ἴοιῃ τοίϑγθπάα νἱἀθαίαν.. {αδηίιπι Πουΐ ροϑδιῖ. ἀοΠηϊδλιηιι5. 

ἴῃ νϑίπβί βίη 6 οΟά οΙθ5 ΡΑΓ β᾽ηἶβ 4αἱ ΠΘΡΟ ἶ5. 660- 
τηθίγίαπη οομίϊπθηΐ (δ᾽ 11) ΠῸἢ. ΡΓΟΟΙ] ἃ}} ἰπ {10 7) Θὰ πη6η- 
ΒΓΡΑΡΙΙ) ἰάθι14 16 οἾ Γι} 41 05 4αάῦῖο [000 ἰηΐον ἤθγο- 
ὐδηὰ5. ροϑιιίηη5. δογιιμι ἴῃ Θοίθηι Πρ ΓῸ ροϑί οἰδαβα δίῃ 
ΘΘΟΠΊΘΕΓΙΔ6 5) οἱ ᾿αἰΐὰ «ιαθάδιη ΘΘομθίΓοα οἱ 1 ἀπὸ Ηδρο- 
ηἶ5. ἱγαριηθηία  ΓΘρογ αν 48 Π05 [ἀΠ11ἃ ΡΥ ΪΠηὰ ΘΟΙΏρΓΘ- 
᾿ιθπάϊπη5. ἴδ οαϊη ἴῃ πα ἢαἰτ5 (ἀθ186 Ιαραμπη5: ᾿Αλλὰ 
ταῦτα μὲν κατὰ τὴν παλαιὰν ἔκθεειν᾽ τὴν δὲ νῦν κρα- 
τοῦςαν δύναμιν ἐν τοῖς προοιμίοις τοῦ λόγου ὑπετά- 
ξαμεν. ἱπά6 [401}1 Θοπϊ οί ἃ 601}Π}0 πηῖι5. 605. 4] ο] πὴ ἢ6- 
ΡΌΠΙ5. σΘΟΙΠ ΘΙ ΟΠ ΧΟΥΙΠΐὗ ᾿Π1{10 τηϊ8{1 ΟΡΘΓΪ5. ΟἸ 558 
γΘ 5 ΠΠΟΓΘ ΤΟ ΒΕΓΑΓ ΠῚ ἰα} ἃ. 46 ἀηΐθα ἰδ] βουρία ογαί, 
Θἃ5 ΤΠ]ΘΉΒ11 5 [ἢ ΟΟΠΒΡΘΟΙα ΡΟΒι 558 4186 {11Π} ἴῃ 1511 6558Π|, 
1ΠΠ4π| αἴθ νϑίμβί! ογ 6 πὶ ἰδ] 1 ἰῃ ἀρ ραηάϊοθμη ΟρονΪβ Γοίθ- 
οἶ556). ὕπ46 [ἀοίπιτη 651. αὐ ργᾶθίθι Θ ΡΟΠἢΪ 1 ΟΠ] Π 65 4πι| 
ἃπίθα πᾶθο [Γασιηθηία θα θυ}... ΟΠ Θ1Π| ΟΡ ΪΠ ΘΙ {61} 
ἴῃ ΤΘΟΘΏΓΟΓΘ ΟΡΘΓΘ ΠΘΡΟ Δ η0 ἰπνθηΐβϑθηΐ Τηίᾶγα πο] θηΐ, 
ὙΘΟΘΠΓΊΟΥΘΩῚ [1 ] 81 ὈΥΪΠη0.. νΘἐ τ ΓΘ) ΒΘ ΟΊ Π40 [000 ρο- 
ΠΟΓΘηΐ. ΝΟΒ ἰΔΙηθη ΟἿ] ΟΙΏΠΘ5 [115 ΘΘΠΘΡΪ5. ΓΘΙ (85. 6 
γΑ 5. ΠΟΡῚ 5. ΤηΔη1ι 50 Ρ (5. ΡΘΕ [45 ΘΟΠΠΙ ΘΓ Θηλι15. δὲ {π0 ἴδη- 
(6 πὶ ΟΥ̓ ἀΪπα θ86 ἴῃ ῃοο 110 6110 ΘχΠ! θ μά 6 οϑβθηΐ ἀϊπι διηθἷ- 
ΘΘΓΘΙΠΠ5. ΡΟϑίγθιη Π1Π] 81} ἃΓ1ὰπ| Πἶδὶ ΓΘ ρΟΓ ΠῚ ΓΕΘ ΠΘ ΠῚ 

1) Οοᾶ. ατ. 1610 ἴο]. 645; τποῖριῦ ϑαΐθιη Ἡ  υομΐΒ ρ6ο- 
τηθέγίο 1014. 0]. 028, Ἡδθο οἵηηῖϊα [ΘΟῚ]1π6 ὑπ ΡΘΥΒΡΙ οἱ 
Ῥοϊογιηῦ, οὐπὶ ΗΠ ΘΥΟΠΙ5 σϑοιηθύγιδ ἃ τὴη6 οαϊίδ οὐ, 

υςς 2) ΤῸ]. 1291; Ἰ]Τεπλήρωται ἡ τῶν ἐπιπέδων κατὰ ἔκ- 
θεεῖιν Ἥρωνος μέτρηςεις. ψΙά6 Μαγίϊη. Ρ. 138. 

8) ΕῸ]. 180} ---1824, Οοπῇ, Μαυίη. ρΡ. 138 5. 
4) Τιοὐσοηη. Ρ. ὅ2, Μαγύϊῃ, ρ. 204. 
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ὐὐβϑνβο ὴ ἡμέ ἐπ ἱ 

24 ΡΕΟΙΕΘΌΜΕΝΑ ΙΝ 

ΠΔΡΘΡῚ ΡΌ556. 1π 6] οχίηλιι5. ἤδθο Ἰσίίαι τὰ] ἀθ {πὰ ἃρὶ- 
115... τα} δοίαϊθ, [ἃ οἰϊαη 060 Π0]}}15 οδὲ ρυηὰ, Αἰ 115- 
ἄδιη ἴθ νυ ὴβ Θὰ] ἴῃ 11 Ἠογοηΐδηδθ σϑοιηθίγδθ Θά {1016 
{πὰ Ρυΐμη0. βθοιπμάονα ροϑί (ἢν. ἢ. βᾶθοι!ο να] σοὸ αἰ 5016- 
βᾶπὶ (δ 12) βουῦὶρίδμη {ἰ||586 δχὶβ πη πηι5; ρᾶποὰ [ΔΙΏΘη ἃ 
ΓΘΟΘΏΓΟΓΘ ἁοίοῦ Θἷι5. σΘομ]Θί"186. {πᾶ6 1 ΟΟΑ Οἱ 115 Ρᾶν]- 
5115 δχϑίαίϊ δα] 6586 ἀρρᾶγοῖ, 486 05. πὶ 4αδιῃ ἱπίθ- 
ΘΟΥΡηἃ νϑί βίου 5 (Δ 1} 6 ΞΡ Θοῖθ5. ργαθθογοίαγ, ἴῃ Πᾶς 64 ϊ- 
[10Π6 πποὶβ ΠΟ] πιβἰτηιι5 (δ 20). 

26 ρεαε Ῥμϊιοίαογοο. 

10 ἴδηι ἰῃ ἢδο νϑπιϑί!ογ6 ἰδ] {Δ ΘΠ 81 Π] ΘΗ 5186 ΡΓΟΡΟ- 
ΔΉ ΓΙ ἰηα ΓΔ Π}115. ὐδθοα Ρ] ΓΔ (16. σι ηΐ ΠΟΙηΪΠηἃ.. ΟΟΟᾺΓ- 
γαηΐ ἰὰπΊθη Οἰΐαηη Αδογρίϊδθ Ἰηθηβιγὰθ. ξύλον. ἄμμα: 

ςχοῖνος, πὸ ἀδϑιηΐ Βομηδηᾶ6. 065 "Π8]}10}5. δἱ ᾿πρ . ΠΩ. 
Βοπίαιιθ θϑὲ ρΡ65 χαϊάδπι Φιλεταίρειος ᾽). δ( 4181} ΟΠΊΠ65 
ΓΙ Δ6. Π]ΘηβιΓ86 ἀσἤηϊιην. Ὑαγία ἰσὶ (1 ΠΠΘΠΒΕΓΔΙ ΠΏ 
ΘΘΠΘ ἃ ΤηἸἰχίᾶ οἱ σοηδοοίδία 6556 νἱἄθιηιβ. τὰ 46 γ Ἰοηῆϑσο 
γΘΥΡΟΥ 1 Οἰγοαπ ἀἸοθη πὴ Θ556ΐ ᾿ηδρηδα6 Π0} 15 δ ὁ0Π- 
ΟἸ 5] ΟΠ ΘΠ) ΡΙΓΟΡΘΡ ΔΗ 1115 ΤηοΓὰ ΔΙ ΌΓΓΘΙῸΙ... Πἰδὶ θὰ 4086 ἃ} 
84}115. αἸΠσΘη 6. φιδοϑὶία οἱ θηϊιοθαΐα αἴ π|6 ἃ Π0}}15 8110 1060. 
γοίγδοίαία οἱ οοιῃργοϊ)αῖα βιηΐ  Ὀγον το Πἶς ΓΘ ρΡδίθμα 5815 
65861. 

ΑΘΡΎΡΕΠ 5. δηλ αἰ {π|5. οἰ 115. 48] ΤΟρ 5. νοοῦν ἴῃ 

1) 16 ἔογμηια νόσαρι]! Φιλεταίρειος (πηοη Φιλεταίριος) 
γᾶς ρυϑοίαψιοπθιη οὐϊύϊοϑι 84 δ}. Η θύοι. 1. 

2) Ῥράθιῃ Τύδ]ΐουσα, απ ἴῃ βοουσηᾶδ ὑδθιδ ΟΘΟΥΏΤΗΘ- - 
τηογϑῦτ", ΒοΙηϑηση 6556 ὈΥΪτητι5 ϑιβριοαίαβ οϑῦ ΤΠ Αυ- 
ν1}16 (Τ7᾽γαϊὁ (165 Ἠιθδγα5 Ὁ. 18); ἰάθη ϑδοουγαῦαθ 46- 
τηοηβίγαγιῦ ϑίαπθ ἴῃ τηθηϑιχδπὶ Ῥί(Ο]ΘΙΠ810Ι βῖγθ ῬΏ116- 
ἰδούθὶ ρϑᾶϊβ ἀθῆηϊνι Ἠδθθ (ἢ ῬΘΙΘΘΟΙοΟρῸ Ρ. 20 55.). 
ΤΠ ϑηΐϊαθ Φουθβϑίηθ 46 θοάθιὴ ϑύριχηθηΐο αἰδριύεανιῦ [,6- 
ἔγοηπο (Ποολογοΐος Ρ. 104---[18).. ἨΙ αὐϊάθιη ΟἸΏΠ65 688 
τη Θηϑαχα8 Αορυρίϊαθ δοίαν5 Ῥίο]ιηϑίοαδθ 6586 ὑϑούθ Θοὴ- 
Ἰοπάουιηῖ, ΟὈβίαθαν διηθη Ῥμηοίθθυθι Ρϑαϊ5 ποιηθῃ; 
αποᾶ ἃ ῬοΥρδΘηΟ ΤΘΡῊΟ ποίσῃ 6586 ΘΟΡΥΘΡῚΘ οοΟμϊροΙδ 
ΒοΟΘΟΚΙ (]θίγοί. ζὔἥμέθγ8. Ὁ. 216 5.).. ϑ5'84 ααοτηοᾶο ξϑοίατω 
6556 νἱιάρθδίαγ, αὖ ΑϑἸδύϊοθθ τη θη βϑι 86. ΠΟΙΉΘῺ 1 Ασρυρύθτη 
ὑγϑηβέουυθίν, ΠΌΡΟΥ ἃ ΠΟΌῚΒ Θχρ᾽ϑηϑύασῃ οϑὺ ἴῃ ἘΠ] ΘΟ ΟΊ 561 
ΔΉ Θ1 15 ΡΙΙΙΟΙορ οἰβ (ὐαλγδίίολμον ἐὰν Ῥλίϊοῖ. τ. Ῥαεάαρ. 
1868 Ῥ. 102 55.). 
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ἀϑὰ [αἰδ, οὐπ5 Θχαοίδηη ΠΊΘΗΒΈΓΔΠ] 6 γνϑίμ ϑ 15511Π}15. {ΠΠΠπ|8 
σοη 5. ἸΠΟΠΠΠΠΘΗ 115. ΘΟ] ἅπ| ΠΔΙ)ΘΙ115 ἢ. ὗτὰ8 ΤΠΘη51ἃ 
οἰἰαχηΐαπι.. οἴη ΡΙΟΙΘΙηΔ6ὶ Αορυρίϊ γορηπιῃ (οηοθδηΐ, οἱ. ἴη- 
ἰδοία τηληϑὶῦ οἱ ὑϑοὶ οαθ 1 (βασιλικοῦ πήχεως) ποιπθῃ 
γοιππι. 864 αΥαθοουη ΘΟη ΒΘ 1Π 6. 6ἱ οα ]ίο δ αἰ. οϑί 
σὰ ᾿6 554 15 ΠΠΘΗΒΕΓἃ. ΠΟΟ 651 Ρ65. (τιθιὴ ΡΟ] ΘΠ] οι ἃ 
Τρ 6. ΔΟίΟ 6 ἀἴς ΓΘ ΟΟΠΒΙθνθηΐ. (ἃ νΘΓῸ ὅ φιοιηο 0 
Δ᾽ ΓοΡαπη ποιηθη ἃ ΒΗ] Οἴδογο ἀϊιοίμππῃ ἴῃ ΠΘΓΟΠΙΔηδηὴ [Δ] τὴ 
ἱγγορϑῖ Ὁ ΒΟ οοί ΑΘϑυρίϊο ΟΠ ]110 ΡΣ {τ} 8ὰ ΤἸηΘ 51 ἃ απ|86 
ἴῃ ῬΘΙΒΆΓΙΠ ΤΌΡΠῸ ΘΟ! Ππηἃ ογὰΐ. ἀπ46 βαςιλήϊιος πῆχυς 
αὖ Ηογοάοίο παποιρᾶίιν ). Ηππο οὐ θ᾽ απ οἱ ἴῃ 41115 γρηὶ 
ῬΓΟνΙΠΟΙ5. οἱ ΡῸΓ Α518Π} 1] ΠΟΥΘΙῚ τι51{Δ{π|Π| [1558 58 {15 Ο0Π- 
διαί. [Ιδἢ οὐ Ῥ]]ΘἴΔου 15. ΓΘΟΠΙ ΡΟΓρΔηΘηΪ [ππάαπηθηἃ 
ἰθοϊβϑθί, γ6] 1056 ν6], ψιοά τη Δ 015 ΡΓΟΒ 116 ν]ἀθίαγ, βιιοοθβ- 
501 οἷπιϑ ΕΠΠΏΘΠ65 ῬΓΔΘΙΘΡ γΘΘΊαΠ ΟἹ 1. ΘΠ ἰη δοία τη 
ΤΟΙ Ι . 1)6558}15 ΤΠΘηΒΌΓΔΘ βἶνθ ρθαἷ5. 6 ΡῚ ΕἸ ΠΉΠ ΠῚ 6586 
γοΪαἶ!. 4π| ρ65 ἰπ46 ῬῃΠΘίδοιθιι5 ἀϊοίπιβ θϑῖ. Οἴὰθ ομηηϊᾶ, 
οἴϑι ἃ Δ1]10 ΒΟ ρΡΊΟΓ 6 ΡΓΟα ἃ συ}. ΟΟΥΠ5. ἰδηηθη γί ΟΠ θτι5 
ΟΟΠ Προ Ἰιοοῖ. ΕαοΡ ἢ! ᾿ΙρΊταν ΡᾶΓ65. οἱ οα 118165 οἱ ρ6 4865 
ἸΠΘΠΒΙΓὰΘ ἴῃ ΑΘρΥρίΪο δίαπιθ ἴῃ ῬΟΥΘΔΠ6Π0 ΓΟΘΠΟ: Π60 ἰἃ- 
1161) ΡίοΟ] πᾶ 605 ϑ11π1 ροάθῃ 6 ΡΠ] ΘίΔΟῚ ΓορηῸ μοί ν 556 
απΐί ΡΕΪ]οἰδο θη ροί᾽π5 πᾶ ῬίΟ] ΘΙ δῖ οι ΔΡΡ061184558 οὐ6- 
ὝἼ}0116 δὲ. δογαμι ἃ ποιηθη ΒΟΙΊΔηΙ (6 Πη11Π| 1η ΑΘΟΎΡΓΠΠῚ 
ἰγαπϑίπ]θαμί. {{{πᾶτ ΘηΪΠ], 4|8650. ΤὩΘΉΒΊΡΔΙῚ {111 ΡΥ τ 5 
οΟσπονοιιηΐ., ΡΟΥΘ] Θ πὰ) ἃΠη ῬίΟ]ριη ἰοαη ὃ (ἃ ἢ οὐ 
Δηη0 ΟΧΧΧΙΠ δπΐθ (ἢν. ἢ. Αὐἰἰα]ὰ5. ΠῚ γορηὶ δ] ΠΟΓΘ6Πη 
ῬορΡαλαηι ΤΠ οΙμΔη1}} ἰη50}{π|556[.. ΠΟΠΠ6 ἢ]5. ΔΡΙΌΓΙΠΙ ῬοΓθἃ- 
ΤΠΘ ΠΟΙ ΠΠΘΉΒΙΓἃὰ ΟἾΠΙ Ρ6 46 «οἱ ἰπΠ σοῦ Ἐἢοιηᾶη0 ΟΟΙρᾶ- 
τὰηπήδ [α1{ἢ (πο ἴαοϊο πθοθϑϑὸ οϑί ἤᾶθο 605 οἱ ἰπνθηΐββο οἱ 

6 σΊθιι5 ΒΔ ηΧί556 : ὈΓΪΒΙ 4αΐηο05 ροάθβ ΡΠ] Θίδογθο 5. ἃ6- 
{ΓΘ 56Π05 Ποιηᾶποβ, ἀθἰπἊθ θΐπὰ Ρ] οί Πγὰ βἰησι!ᾶ ᾿π  Γἃ 
οἰἤοοῦο, ῬΟΥΓΟ ἴῃ ΘΟΠἐηδίϊο πη ἢ ΕΪΠ5. ΔΙ Θϑ 1015. ΠῸΠ 
Ομ θη απ νἱἀθίι" ἴῃ Ογγθηδίοα. {π8η} ἅπη0 ΧΟΥ͂Ϊ Ρίο]6- 
Ἰηδθ 5 ΑΡΙΟη ΡΟΡα]Ὸ βοϊηᾶηο ἰθ5ἰαιηθηΐο γο απορί, ρθάθιηῃ 
γα] ΘΓ ΘΙ (ΓΔΘΟΟΙ ΠῚ ({Π16Π} 105 ΟἸγΙρί ἢ ἀἴσοῦθ 50]6Π}15 

8) ὙΙἋ6 Ἰο5 1ὴ Μεοίτοὶ, Ὁ. 2179 5,, ὯΌ1Ὶ 608. αἱ ὉΡΘΥ15 
ἂρ δῷ 16 θχροβιιθυπηῦ οἰδδυῖτητιβ. 

4) Τοϊα. Ρ. 41, 2174, 
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Ἰοριτπὰπὴ δἰ {16 ῬΙΟΙ ΘΙ] θ0. ΠΟΘ {τι|556), Ποηΐη 16. Οἴπὶ 
ΠΟ 1.110 Ροϑί δἰ Αθργρίιμβ ἰῃ ρ ον ποῖὰθ [ὉΓΠ]Πὶ γοά- 
ἃοίἃ 6556. θ14 116 δα θη ρ6 115 ᾿η θη πὰ ἀἴ {6 ΟἹ πὶ ἰῃ Αἰἴ4}} 
Γ68η0, 564 ἀἰνογϑὰ ἃ Ρ(ΟΙΘπμαἶο0 Ογγθπθηβίιπὶ ρθά6, γθροτὶ- 
ΛθΘία". 40 ἰαμάίθιη ἃ]10 ΠοΟΙηΐη6 πἰϑὶ ΡΠ] οίδοΓοὶ ρϑάθιη 
Αρρσγρίίαμη ΒΟΠΙὰΠΟ5 ἃρρ6}1 556. σΘΠΒ6Π}15 7 Ταπι ἰσίτιιν Ἀο- 
ΠῚΔΪ5. ΔΙΟΙΟΥ 115 ΡΙΟ]Θμὰϊοα τη η8 ἃ ΡΠ] ΘἴλΘ ΓΘ Θ. ΠΟΙΊΘΙ 
ΟΡΕ Πα. Π6Ὸ ἰΔ ΠῚ 1Ώ1Γ1ΠΔ Θδί ἴῃ (ἀθι1ἃ5 ΠΟΓΟΠΐΔ 5 ΘΔΠῚ 
ἈΡΡΘΙ Πα Ομ] ἰγδηβ] ἴλη 6558θ.0. Νᾷπ) ὈΥΪηΔΙ [Δ ]ΠΔ 1. 
{81 γοϑίιι511551Π|8}} 6556. Αἰχ  Πη15. ἰηνοίογαΐα ἰἅτη Βοιηδηο- 
γ11η} ροίοβίαία ἴῃ Αθρυρίο βοῦιρίαμη 6556. [65 ἰρϑὰ ἀθο]αγδί. 
Ηΐπο οἰΐδιη (6 ΠΙάγπηιὶ δοίαία Π]}π5 4] (6 ΤἸηΘ 5015 ΠΡ Π]0- 
ΠῚ οἱ ΠΙΡΠΟΓΕΠῚ 50 Υρδὶ (δ 14) δοπίθοίαγμ ἴάθογα [ἰσθί. 
15 Θηΐη) πθ60 ΡΠ Π]δίδογοιιπ ροάθιη ΠΟν 556 νἱ θῖν, 564 ργο- 
ῬΓΪὰ ἁρρο!]αίίομ Ῥίο!ηηδῖοὶ πι8115 δῖ, Π60 ΠΟΙΠΔΠῈΠῚ ΡΘ( ΘΠ), 
αὖ 1 ἰδθι}1ὰ ΠΟΡομΪὰπὰ ἰοσίται, ᾿Ιταλικόν. 584 ΔοσιΓας 5 
“Ῥωμαϊκόν ἀϊοῖῖ. Εγρο πθ6 τη}0ὺ ροβίθα {πὶ ΑΘΘΎρίιι5 
ΡΓΟν ποῖα [ἀοία οϑί οἱ ἃηΐ8 διιοίουθη ΠοΡγοηΐληλθ ἰδθι} 86. 
1Π1{10 ΡΓΙΪ ροϑὲ ΟΠ. ἢ. 560 1}}1.. ΘΠῚ ΥἸΧΙ556. 50 ΒΡΙΟΔΏ,ΕΓ, 
Νϑο ἰδιηθη ΤὩ]00 ροϑί ν6] ρυ 0 5860} 10 γ6] ἰη1{10 5Θοι πα Ϊ 
ῬῃΠΘίδοΓ θα) ρθάθηη ἴῃ ΠΘΡΟηΪΔηΔ5 ἰαθ11} 5 1ΠΠΔ ἢ 6556 
ΘΧΙΒΓΠπηδιηι5 ἢ). ΗῸο ἰοί(αν [ΘΠ ΡΟΓΘ. ΡΥ Ϊπὰ ἴθ] βου ϊρία 
6556 ν]Ἱ Θἴ11 9 {πᾶ} ρΡοδβίθα ΓΘΟΘη ΠΟΙ (τ ἃιοῖΟ ἅρΡΡ6Π- 
ἀἴοῖβ Ισοο δὶ σϑοιηθι δπ) ἨΘΓΟηΪ Δ 8Π) 511ἃ Πηᾶπτὶι ἴπΠ ΠΟΥΔΠῚ 
[ογιηδιη γϑδοίδμη ἁ 50} 0511. 

26 ἩΡ Ρτη" ὨιΘΉϑι7 8. 

17 6 ργΓδθίογθα (6 ἸΠΘΠΒΕΓῚ5 ΡΓΪμὰ6 (4!) }88 ΕΞΕ 

5η{. Θὰ 4) ὈΓΘνΊ551Πὴηἃ ΘΧρΟΒ[0Πη6 ΟΟΙΙΡ]ΘΟΙΘΙΏΓ. 

ΤΙΪὰ 1θῚ ΤΠΘΠΒΕΔΓΡΙΠ) ΘΘΠΘΓὰ ΓΘΡΘΙΙΡῚ ΒρΓὰ ΑἸΧΙΠη18. 

ὅ) Ηγρίη. 46 οομάϊο. ΔΡῪ. Ρ. 129 οα. Τι οι 8. 
6) Ιάθι 46 δοίϑϊθ βϑοιπᾶδθ ἤαθα]δο Ἡθυοπίδηξδθ 1ὰ- 

ατοδηῦ ΒοΟΘΟ 5. Ρ. 10 οὐ Μδυθίηιβ Ρ. 204; 86 γϑῖῸ ορ- 
Ῥοπὶ ρούδθϑὺ, αποᾶ γοοᾶρα]α ςκουτλώςεις, ςτροφίολοι, κυ- 
μάτια, {«πι86 1ηἰ010ὺ Θἰαθ τ θαῖδ6 (8 8) Ἰορααΐαν, ΡΟΒΙΘΙΙΟΥΣΒ 
ατδϑοιθα 5 δαηῦ. Ναὰιη ἤϑθο δΔῸ 60 απ τϑοθηνι5 Ηθτο- 
πἰϑηπη ΟΡὰ5 οοηΐθοϊῦ δααϊΐα δαηΐ, οούθγα δαΐθιη β'ηθ ἀπ- 
Ῥῖο δα βϑθοιχμάππι γ68] οὐδ ρυϊπηαπη ροβὺ ΟἾΥ. π. βδθοῦϊατῃ 
Ρουθ ηθηΐ. 
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πὶ Δ(ἰ Αδργρίϊαβ ΤΠ θη 5 Δ Π{5 6586 ἀγδθοὰβ, δι ἃ 
ΡΟΓΓΟ ἘοΙηΔΠ88. ΐ 

Π6 ΑδρΎρί ΓΙ ΠΙΘΠΒΓΙ5. [6 γ6. ΠΙΠῚ] ἃ νθίουίθιι5. βου ῖ- 
Ῥίογιθιι5. ἰγδάϊ πη ΠΡ Θπλι5. Νὰπι ὈΓδθίθι" οὐ πιπ|.,. Οὐ 15. 
Ηογοάοίαβ. ᾿πθη 10 η6 ΠῚ [οἰ . ἘΠῚΠῚ ΒΟΠΟΘΠΙ1., ΠΧ ΙΔ ΤΩ 
1{ΠΠ6ΓἸ1Π} ΠΙΘΙ ΒΕ ΓΔΠ]. οἱ {Π16 " ἘΠῚ ἀαϊάδπι δοπμπθιπορα πὶ ἡ 
γϑΡαη ἰῃ ἢδο ἐπδάα ΠοΡΟηΪΔηὰ. 851 δοοιγαΐθ ΠΙΙΔΘΓ Πη1ι5. 
ΠΟΠΠ111ὰ5 4115 Θἰτ5. σΘΠΓ15. Π]Βη5.7 85 ἱπίάραγα [ἰοο 5). Ρεὶ- 
τατ ξύλον, «04 {ΡῚαπὶ 6858 Θαθ] ογ αι ἀἰοϊίαγ, οἰδὶ ανὰθ- 
ΘΌΙΏ ΠΟΙΊΘΗ 68[. ΑΘΡΘΥΡ(ΟΡΙΠ 6558 ἀρρᾶγοί. ΝΒΟ( ΔΙ ΘΗ]ΠῚ 
δαὶ ἰῃ ἀγνδθοία ἃυΐ ἀρι ΒΟΙΠμὰΠΟ5 (4115 τηθηβαγὰ πιὰ [Ὁ 
{048 4υϊάθπη πθὸ ρ]θίμγο ποὺ 5βίδαϊο 66 1}}} ρΓὰθίθ "θὰ 
ΟὙΔΘΟΟΓΡΙΏ Π]Θη51Γὰ6 δοσοπηοααίὰ 6556[, δαρναίδιη ἰοῚ 1 ΘΧ 
ΔΟΡΎΡΓΟΓΙΩ. ΟΠ δι Θἔι Πη 8 ἢ η ΠΠΘΠΒ17 81 ἃ Ρ(ΟΙΘΙΔ 615. οἱ 
ἀγαθοῦ ΠΟΙΏΪΠ8 ἰῃ [Δ|}}}185 σ ΘΟ ἢ] Γ]Οὰ5 ΓΘΟΘρίδΠ) 6586. 6Χχὶ- 
5[Ππηὰπη115. ΠΟ ἃἀσορά ἄμμα αιδάγαρίπία οἰ Γογαη,, οαἶ 5 
46 511 ΟΥΒῸ ἴρ80. ποῃηη6 ἀθοϊαγαίαν ὃ). Οιὰθ αἰηαμὴ ἰὰ- 
(ἴογα ἀϊβρι [δ 10Π6 ΡΘΡΒΘΩῈΙ ᾿ἰοοΡοί, δθαά ἤᾶθο αιιθ5.10. Πἰδὶ 
ΔΠΊΡ]]ΟΥΘΙΏ ΠΠΡΓΛΠ 5ΟΡΙΡ ΒΓ 5. δὲ Πηθπὶ πϑαἰ ρΡΘΡά πο]; 
ΠαΠῸ ἃμμ(6 1} ΟἸαπ ΔΙΠππ(ἰ ἀσϑηη1ι5. Π1Π}1] ἢἶδ] ΓΘ 6 ΡΓΟΡΟ- 

1) 1) οπριύο νιὰθ Ἠοτγοᾶ. 2, 108, 46. βοῆοθῃο θιπηάθχῃ 
Ὧ, 6 οὖ 1105 4ἋἹ ἴῃ ποϑύτῳ Μοίσγοϊορια Ρ. 282 5. οἰὐδηΐαγ. 

2) Ἐκ 115 αὰ86 ΘαθΙρο (},)58αϊἱ 51 [65 δ δέδηῃθϑ ηἠιδίγίψιεδ 
1», 189 55.) 46 μὶθ Αθρυρῦ δ ΠΠΘΏΒΙΧΙ5 ἀΙΒΒΘΥαΌ ΠΟΠΠ1Π18 
Ῥτορᾶπᾶδ, οθίοσα Ὡϑρουπδμᾶδ 6886. Υἱᾶϊ, Νᾷπι 46 χυύ]ο 
αὐτᾶάθια τοί βύαα! (ρ. 169), νϑυτα οὖ ἴῃ 841115 οὖ ἴῃ Ποὺ 
τηδιχίτηθ ἔα] Π1{π|, αποά μίλιον ΗΠ ΘΥοΟμ  ϑητπὰ τα1116 ΟΥ̓ Θ αν 2} 
οὗ αὐδτύϑηι ρᾶγύθιῃ ραγαβαηφαθ ἔτι1558. ορίπϑύαν (ρ.160---108). 
Φιδθ αὖ τοΐαϊθηΐαν, ὮϊῸ πο οϑῦ Ιοοιδὶ 564. πἀπππι. οοΙη- 
ΤΩΘΙΠΟΙῸ ηϊαγῖὰ Ἡδθιοηθα 6 ΒΟυ μα ΥῚ ΠἰΌγο διοίουθμῃ οἰ 8], 
ὩϑΠῚ ὩΪ}1] 1116 ἢἶδ1] ἸΙοοσπ ααθηᾶδπι 6 βορύϊτηδ ἔδρα] (σαρτδ 
8 19. .«δαη, 7) αἴονί; πῶθο δαΐθιη, οὔτ ταπ]ῖ0 ρΡοβύθυ!ουθ 
᾿θιηρΡοΟΥΘ ϑουϊρία 510, Π1Π1] προ δὰ ρυΐπηδη ἩΘΙΟΠΙ ΔΉ 8 ΠῚ 
Φὰ θα] 8 πη ἢ60 δα γϑύίθυθϑ Αθρυρύϊουττ τη ηδαγδδ ΡΥ πθ. 

8) οοοθιη ἄμμα Αδργρίϊδιηη 6558 ἰη4θ οοποῖπᾶο, αποά 
Ογϑϑοὰ ΠπῸῚ δϑύ, ἤϑιὴ ἅμμα, απυοᾷ Τ,ορδίαβ Ρ. 106 (ν. πέτα 
δάη. 6) ϑαδαοῦ, γορυρηδῦ Πθγογαι ϑαοίουιξαῦ!, Θαδθουῦιηαθ΄ 
ϑιαΐθτα ἴῃ ἤϑο ὑπο πθο αλϑθοῦ πθὸ Βομδηδ διιηΐ, ἃ Α6- 
δυρύϊα 6586 αα15 πορδγουῖ ἘΠ ἩΘΡΥδΙΟΙ αηιηιαΐ, Θά τη οϑὺ 
ΟΥ̓ΡῸ, Β5Ιρ. Ποδύο ϑαΐθιῃ ἀϊνοιβα, πᾶ οπθίϊιπι ἀρτα 11105 
ἀθποίαί, Θισλ ΠΥ ατγδθοαὰα ἄκαινα οὐ Βερύϊουθμη σοημα 
Θἰαβαθια ΟΥΡΊΠΙΒ5 6556 γἱ ἀϑηΐιν, 564 πος ἀθοθιηριοθιῖ 1ΠΠ1π85 
τηοάπτῃ βιρηϊβοοῦ, 
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ΠΘΓΘ ῬΟΒΒΙΠ15. ΠΟΒ᾿ ΔΠ) 56 η 16 1181}. (86 οἰδὶ ἃΓΟΙ ΠΟ 5 
οἱ οοῦία ΤΓΠΟΠ6 ἃ ΠΟΡἾ5 ΠῸἢ ΘΟΠΡΓΟΠ ἰὰ οϑί, [ΔΙ 6 Βρ6Γἃ- 
Π5 [ΓΘ τ Π}1}}{15 ΡΓΟΡ}}15 νἀ θαίαν. Πᾶθο ἁπΐθηι 5ἰἃ- 
ὑπ] ππ|5: ἃ ΟἸΡΙΓΟ τοϑῖο 4 βορίθηι ρἰπηογι πὶ ν6] ἀποάθ- 
{τρία ἀἰρσίτογιιπι {π|Ππ ΟἸΠ 65. ΠΠΔΙΟΓ65. ΠΙΘΠΒΕΓἃ5 ἀοΓΙναί 5 
6556. 8664] ἅΠ1ἃ γΔΙΙΟη6. ἴῃ ΔΟΡΙΒ. ἃ] 1ὰ ἴῃ {ΠΠ 6} }}0118 τη θη 415 
1.505 6586. ΕΙΘΗΪΠ ΔΡΤΟΓΙΙΠῚ ΠΠΊΘΉΒ.Γ 85 [556 οοηδίαϊ 

ΟΥΡΎ Δ) 4 10} Οἵ] ΓΟΓ ΠΤ . 
ΔΙηΠηὰ (δα Γ᾽ ηΐἃ οἷι}}. ν6] ἀθοθῃι οΥσγίδγαη ἢ). 

Αά «δα Ππ]η ΔΟΟΘ556 10 5(δ π|) ἀπ ΓἸη σΘηΓΟΓΠῚ οἷι- 
ΒΙΓΟΡΙΙΠ γ6] ΘΘ 11 ΟΥ̓ΘΎ ΑΓΕ. 1Π Τ]6 610 ΓΘ αΐπηι5. ΝᾺ] 
Θἴβι ΠΕΠΠΘΡΟΓΠῚ ΓΔίΟη0 ΘΟΥΘΡῚΘ ἤᾶθο ἰπίογ 56. ΘΟΠσ πη, 
(πο. πἰ Δμμηἃ 606} ΟΥΟΎ 5. [ἃ 5 Δ ἀθοθ ἃγη- 
τηὰία οἰΠΟΙΓ; (ΔΙ Π60 5415. ΟΟΥ ἃ οἷτι5 ΓΘῚ νϑϑί] ρα οχίδηϊ, 
ΠΘ61|6 Θα4αΙ θη ΡΥ ϑιιδ θυ τη Πὶ ροϑϑιιη ἃ 1} τΠ 6π|8 1 
σοηΐθ Φαδα  δίπιΠη 5.81] τη οὐ π τη [Δ οἴ 11 ΠῚ 6558 -- ΟἸΏΠ 65. Δι 16] 
ΔΘΤΟΙΊΙΠῚ ἸΠΘΠΒΌΓᾺ5 (ΔΓ ἃ5. 6556 ΠΘΟΘ5586 68ἴ. 

Ργδθίογθα 6 ΟΠ ΓΔ η}115 8}1 Δ} ἀΘΤῸΒ ΠηΘ 61 Τὰ ΟΠ Θ ΠῚ 
ΟἸἸπ ἰ πιϑὰ [τι1556.. {ἃ ΠΟ ΟΥσγὶᾶ. ΠΟΟ 68. σαδάγα}]ἃ οἷι- 
ἈΠ Ἰηθηβαγα.. 564 1056 οθ π5 ἀθ παρα Γαϊοη6 τη} |}|10ἃ- 
γϑίιν. Νὰ ἰΐὰ [ἀοίδη) 6556 ΔΓΙΓΆΠῚ ΘΟ ΘΠΟΓΆΠῚ ΟἸΙ ΓΟΓ ΠῚ 
Πογοιοίμ5 βου 105). Οὐλα ἄπο ἀν οι 58 Π]ΘΠ ΒΕΓ ΓΙ ΘΠ ΘΓ ἃ 
415. ν6] ἸΟΘΟΓ ΠΏ. ν6] (θη ροΟΥπῚ (ἰΒου Π]ἢ]]}}115 τι5][8[ἃ 
[πον ηΐ. Δ]]1Θητιτη 651: ἃ ΠΟ Ἰῦ00 ἰπ4α] 6 γ8 ὅ). 

ΠΘΏ 6 ἴῃ 1{Ππ6 1} 015. τη 16 15. ἃ οα} 110 ἀπο 6586 
ΥΒῚ ΓΜ. {ὙῚΡ] πη Οἷπι5. ἸΠΘΠΒ Γᾶ. ξύλον, 4110 ἰδηΐαμη 
5ΡΔΓΠ 55] Πο556. ν᾽ ἀΘηΐαν αιδηΐιμη ἀπο ιι5 σνδά]τι5. Θ0η- 
Ποίαν. Ηδθο χυ]ὰ ἴῃ {{ΠΠ6 ]} 15 ργοΐπ 6 ἃίψαια Ποιηδηΐ 51.105 
ῬᾶΒ5115. ΠῊΠΠΔΓΙΟ ΠΠΠΠΘΓῸ ΟΟΙΩΡ απ ΐ. «αὰίθΓΠὰἃ Δι 6 ΠῚ Τη1- 
11ἃ ΒΟ θηπτη οἰ ΠΟΙ θᾶ ηΐ. 

4) Οτανβϑίπηαμη οἷ τοὶ ἤοο δϑῦ ἰθϑυϊηοηϊπη, αποᾶ 
ἴῃ ἰϑῦπ]α Ν΄. ΟἸΠΏΪΒ. ΔΡΎΟΤΕΙΠΙ ΤηΘηϑιχσα ΟΥ̓ΡΥΪα οὐ βαηΐσαϊο 
ἀθηϑυθτη ΟΥΡΎΪαυαμ ΠΟΥ ατοῖίπν. Ἡσοο δαύθιῃ ςχοινίον δε- 

᾿ καόργυιον ἴρϑιχα, δηθααπ ϑιηηῖθ 6556. δρρεγθῦ. Οὐοηΐ. 
1Υἴγ8, 8 25. 

5) 2. 108. γιᾶάθ Μείγο]. Ὁ. 284. 
6) ΗΙὸ δρυθρὶθ γυἱϑιὴ ἀρουαῖὺ ΤΠ. Θρβῖτιθ οχύγθμγα 68 αἸδθρα- 

ἰαύϊομθ απιδθ ΒΟΥ! ἱσπι ζ7οδογν οἷπο Πίογορὶ. 1 ηϑοΐν. ατὶ Τθηι- 
ρ}εῖ υοη Βάξιε (4Ὁ1. ἀ. δονῖ. Ακαά. ρλίϊοξ. ᾿ἰδέ. Κι. 1888 Ρ. 09 58.) 
Φτδ6 ΘρῸ 4110 Ιοθὸ ϑοουχϑῦϊτιβ ΡῬΘΥΒΘΟΙΙΒΥ. 
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2)6 γοϊφιιῖδ ργἵριαθ ἑαθιιίζαθ ηιθηϑε715. 

ΟΡΟΥΤΟ, αἱ 58ορῖι5. Αἰχίμη5. ἃ Δη απ ΑΘρΥρ ΟΡ 18 
οαθιίαμι ἃ Ρ[ο]οΙη6 15 αγαθοᾶ ἸΠΘΠΒΈΓΔΙΙΠ) ΓΔΐΟ ἰγΓαηϑ]αἰὰ 
οϑί. Ηϊης οἱ τηΐπορθβ οαθ το τηθηβιγὰθ, δάκτυλος, παλαι- 
«τής, διχάς, ςπιθαμή, πούς, πυγών, πῆχυς, εἰ πιαῖο- 
[6890 ὀργυιά, πλέθρον, «τάδιον, δίαυλον . οΥγΐαθ 5πηΐ. 
Ουὰθ δἰϑὶ νϑυῦ]5 αγᾶθοδθ υἱἀθηΐαγ, [6 ἃ}} Ἐν ἰαηΐο «Ϊ- 
νοῦβᾶθ διιηΐ, αιδηΐο ΟὨΡΒΙ 5 Ἀθανρηδειμ γα] σά ΓΘ αΓὰ6- 
ΘΟΓΙΠ ΟΕ [ππ βροιαί ἢ). Αοοράϊξ ἄκαινα 5ἰνα κάλαμος 
ἄθθθηὶ Θά}, Οαἶ 15 ΠΠΘΠ5ΙΠ 6. ΟΥΙΡΊΠΘΙ) 6 ἀγα θοῖᾶ., ΠΟΠ 6Χ 
Αθσγρίο, Γοροίθη πη 6558 Δ110 060 (ἀΘΙΠ0 ΗΒ ΓΝ 118 ἦ). 

ΠΘΉΙ4π6 ροϑίαψαδιη Αδργυρίμϑ ἰη ἈΟΙΠΔΠΟΓΙ ΡΟ ΘΒ ἃ 61} 
γο(δοίᾷ 65[. “ΠΟΙ 0 40 Ρ65 ΠΟ Θ(4}15 οἱ ΠΡ ΘΓ ΠῚ. ΠοΙηληΟ- 
ΓΙ) Ὠ]ΘΠΒ.Γ 88. ΟΠ Ρ(Ο] ΘΠ 1015 ΟΟΙρΟϑἰἰἃ δἰηΐ. [Δ] ΒΡ 
55 Ποανηπ5 (ὃ. 10). Νὰ) ρουϊπάθ αἴ ἁμΐθα ἴῃ ΓΟΡΠΟ 
ῬαΡσδιηθη0. [ἰΐᾶἃ (1 ἴῃ Αθογρίο Βοιμληὶ ἤδη οΘΡᾶπ| οἱ 
ἸΘϑ᾽ ΕΠΠη8η} ΚΔ] ΟΠΘΙῺ 1ΠΓ61 511ἃ5 οἱ ΑθουρἊϊαβ ἸηΘΏ5.1 85 [Π[6Γ- 
οοάθρα νοϊαθγιηΐ. αἱ 4α]η1 ροίθβ. ΡΙΟΙΘμ δ οἱ 56Π05. ΠΊΟΠ6- 
4165. 5ῖνα Ζαϊηὶ ΟΠ} }] ΓΘΟῚΪ ΠΟΥΘΠΟ5. ρΘ65 ΠΟΙΊΔΠηΟ5 ἃ6- 
αδροηΐ . Ηΐπο ἴῃ ἰἀθι}α ΠΘΡΟΙΪΔηὰ ρ65 [[α]ἴοι5.. ΠΟΟ 6ϑ8ἱ 
οΙλππ15. ἰγθάθοῖ πη αἰἸρΊ 05. ΟΠ] ἰγ]θηΐθ. 64] ΕἸΡῚῚ βηϊ 
ΡΙΠΠΘίδΘΓΟΙ. ΠάΠΘΡ6 ἀἸοΙα1.. ἀἴα6 προσ {π6 ργαθίου θὰ [{ἃ- 
"οἱ ρϑάθϑ οπὶ ΡΒ] Θ ΘΓ οἷ5 ΘΟ ραΓηΐαΡ, θα θιὴ να]οὶ ΓΔΓ[10 : 
᾿ϊηο οἰΐαη πυγών.. τπηθηβιιΓὰ6 πηράπι5 αγᾶθοὶβ πΠῸ [[ἃ τι5]- 
ἰαίτι5. ἴῃ ἔα θ} 5 ΠΘΓΟηΪ Δ Πὰ5 ΓΟΟΘρ 5. 6556 νἱἀδίαι", ΦαὶρΡ6 

1). 16 πΟΒ: ἢ Μοίχοϊ. “Ὁ. 288. 
2) Τρύ Ἰοοιβ ἈΡοΠοπΙὶ ἘΠοαΙ (8, 1823): ἐργατίνης ὥς 

τίς τε ΤΤελαεγίδι γύςεςεν ἀκαίνῃ, πὶ ΒοΒο αδύϑ δαἀποίεῦ: 
ἄκαινά ἐεςτι μέτρον δεκάπουν, Θεεςαλῶν εὕρεμα: ἢ ῥάβδος 
ποιμενικὴ παρὰ ΤΤελαςγοῖς ηὑρημένη. Ἡΐηο πο5 ἴῃ ΕἼ θοϊ 618. 
ΔΏΠΦΙ, (8. 1808 ρ. 1609 5.) ἀθιηοηπδίγανιηαθ 86 ἀθοθιηροᾶδ 
80 ΦΗΓΙΙΒ5Ι1115. ΤΠ ρΟΡ 5 ΟὝΘΘΟΟΒ ἴῃ ΘΡῪΒ τη 6 615 
1505 6556) ἰηδθρίθ γϑὸὺ ἴῃ Εν]. Μ. ἰγ8α] 'ἴπ Αδργυρίο 
Θῶτ ᾿ηγϑηΐθη 6586. 1906 ἴογηᾶ ἄκενα, 4186 δϑὺ γϑθοθῃΐϊο- 
ΥἿΒ ΘΟηΒπθμἸη15, νἱάθ ρυδϑῖ, οὐἱδὶ δα πϑηο ὑδθα]διη. οχ 
κάλαμος, απϑὰ Ρυϑθίθυ ϑοδθηδηη Θαοίου Παΐαθ ὕαθα]}8 6 
δον, οὐίδτη ἴῃ ἸηΒΟΥΙρ οἶδ 15 1ΘΡῚ ϑοίου οϑὺ ῬΆβΒΟΥ ἰὼ 
Ἰοσῖθο ατϑθοο. 

8) Ῥιάγιῃ, 46 πϑθηβ8. 12 (1 ποϑίγα 60116 οὐϊοηθ ἔὙΘρΡΊΩ. 
98 4). γα, τὴ Ηδδίαμη 1π Ῥα]860]. Ρ. 86., γ6] πὸ5 1 
ΜοίτοΙ, Ρ. 
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4] μὰν 6586. ἈοπιᾶπῸ ΟἸ]}}}10 5). ῬΟΓΓΟ οἴη 6χ οδάθῃὶ γὰ- 
1066. Ρ]Θ Πα πΔ ῬΙΟ] Πα] πὶ οΘΘη πὶ ρΘάμππη ΠΟῊ αἰ ΝΘ ΒΘ. 
οϑϑϑί ἃ δοίιι ΟΠ ΔΠΟΙΠ. 4] οοπίαμ) οἱ νἱρίηι οϑί ρ6- 
ἄσπη.. ἴδοι! 6. Δ {ππ οϑὶ ἱπσοναιη. Π06 65. ἀπογιιπι ρ] ἢ Γο- 
ΤᾺ Ψ6] ΔΟΙΠ) ΠΊΘΉ51Γᾶ. 4τἃ ΠΟΙΠΊΔΠΙ ἰῃ ΟἸΏΠΙθ 15. ΡῈ ]1ΟΙ5 
ΡΔῚΤΟ]θ115. αἰ] 5016} )8ηϊ. ῬΟΒΙΓΘΙηΟ Οἱ] 81 ἴῃ ΠΊΘΠ511115 11Π6- 
ΓῺ, ἀπδηΐαη ΠοΡὶ ρΟλα11., 51: Π}] 110. οἱ ΘΟΏΒΘΠ5115 4π86- 
5118, Νά ἈΟΙΔΠῸ μά 5511 ΓΟΒΡΟΠπάθγο νο]οθαηίΐ βῆμα, «φιοά, 
ΡΘΙΙΠ46 ἃ σγδάιτι5 5ῖνθ αἰ} 41π|8. ρᾶ 5515. ἀπογιηὶ ροά πη οἱ 
ΒΘ] 5515 δϑϑϑί:; 564 οἵΠ] ἢἱ ρ6465 6ϑϑϑηΐ Ρ]]οίδογοὶ, βῆμα 
ἰγθ5 ρβϑάος βοιηδῆηοβ δοίιδῃαί (ν. ἰηΐγα ὃ 88). Μαρὶϑ οἰΐδη 
μίλιον Ριο]Θμη Δ] ΟΠ] ἃ 51121}} ΒΟΙΠΔΠΟΓΙΠῚ πηθηϑιγὰ ἀἰ50}6- 
Ρᾶμαί. ΕἰθηἸπ) ὁχ ΑδΘρΥρ γα η οοΠϑιοίμαϊηα. τ1}16 ξύλα, 
ΠΟΠ Ρᾶ55115. ΠΠΠΠΠΓ]Δ ΠῚ] ΤΠΘΠ 518 Π| Οἰἴδοῖβ56. νυ]! πη15 (δ 17). 
ἀπὰ6 [Δοίαμη 65... πἰ ΠΠπ4 μίλιον 1216 οοἰπσοπίαᾳ βήματα 
(Π0} ἄτιο π}}}18).. 5ῖνθ φυδίίποΥ τ} φαϊπροηΐοβ. ρθάδ5 ΡΠ]- 
Ιθίθγβθοβ ἢ )δγθί. ἈοιηδηΟ ΠῚ ᾿σΊ {1 Π11}16 Ρᾶ55115 ΒῸΠ)Γὰ- 
Γαΐ ρ 6 1)0}1|5. Φιιδ ΡΊη σθη 15. 

26 τηίγοσιοίϊοτα ργίηιαθ ἰαθμΐαο Πογοηπίαηαθ. 

19 ἔἢιχίμηιι5. δάιιο (6 10515 ΠΊΘΠ 5.115 486 ΡΓΠηἃ ἰα] ἃ Π6- 
ΤΟΠΙΔηἃ ΘΟ ΠΠΘηΐ". δ γ ἴῃ ΘΟᾺΙΟΙ] 15 ΠΟΡΓΟΠΪΔ15. ΡΓδ6- 
ΠηΪ558 δι ἰπίγοάποίο {πδοάδιη (6 ἃγίθ τη 16 41 ἃ})} Αοσγ- 
ΡΓΠ5 Ἰηνθηΐᾶ. Αο ργΠηπη 4α] 46. 4πὰ6 1η οοάΐοα ῬΑ 51η0 
γΘἔτι5.155Π1η0 (δ 11) δογρὶρία βἰηΐ. νι ἀθάιηιι5. [0]. πὐ ΒΡ Γὰ 
ἀθιηοηβίγανίμη5 (δ 15). ΠΟ ῬΓΟΟΙ] 410 [1010 ΓΘΟΘΗΙ]01 
ΠΟΙ 5. ΔΙΊ] [Δ]}14 6 ΟἽ. οἷ Πδ 60 ΡΥ ΔΘΙ558ἃ διηῖ: 

Ἥρωνος ἀρχὴ τῶν γεωμετρουμένων. 

Καθὼς ἣμᾶς ὃ παλαιὸς διδάεςκει λόγος, οἱ πλεῖετοι. 
τοῖς περὶ τὴν γῆν μέτροις καὶ διανομαῖς ἀπηςχο- 
λοῦντο᾽ ὅθεν καὶ γεωμετρία ἐκλήθη. ἣ δὲ τῆς μετρή- 
ςεως ἐπίνοια ηὕρηται παρ ᾿ Αἰτυπτίοις. διὰ γὰρ τὴν 
τοῦ Νείλου ἀνάβαειν πολλὰ χωρία φανερὰ ὄντα τῇ 
ἀναβάςει ἀφανῆ ἐγίνετο, πολλὰ δὲ καὶ μετὰ τὴν ἀπό- 

4) Ἐχ μο ᾿ἰρβᾶ τῃϑῆβισα ἃ Βοιηδηῖδ ἀδρυρύπιμι ατιἃ- 
αὐδηΐα] πονδαὰθ αὐύϑρϑ ἀογϊναία δι. Υ. ἱπίγα 8 89. 



ΒΟΒΙΡΤΟΒῈΒ ΘΒΑΕΟΘΟΒ. ΘΙ 

βαειν )" καὶ οὐκέτι ἦν δυνατὸν ἕκαςετον διακρίνειν τὰ 
ἴδια. διὰ τοῦτο ἐπενόηςαν οἱ Αἰγύπτιοι τήνδε τὴν 
μέτρηςειν. ποτὲ μὲν τῷ καλουμένῳ εχοινίῳ, ποτὲ δὲ 
καλάμῳ; ποτὲ δὲ καὶ ἑτέροις μέτροις. ἀναγκαίας τοί- 
νυν τῆς μετρήςεως οὔεης εἰς πάντα ἄνθρωπον φιλο- 
μαθῆ περιῆλθεν ἣ χρεία Φ 

Εδάθπι νου] )ὰ αἱ ἴῃ ἃ}}15 11}}15 Ραγβἰ ηἷ5 οἱ ἴῃ ὙΙμΔ0}ο- 
ὨΘη5Ϊ 7) ΓΘΡΟΓΙαΠΐπΓ. 8641 Πᾶθο 65ΐ ΓΘΟΘΏΙΟΡ οἵ ῬΓΘΥΪΟΙ οἷτι5 
001 [ὈΓΠηΔ. νΘ 5110 διυιίθη] [η 1Π1|0 οοά 66 ΡΑΓΙ5ΙΠ 0 Ἰ1Π8ἃ ΟἸΙΠῚ 
ῬΓΙΠἃ ΘΠ ΒΕΓ ΔΙ) [Δ ]}11}8 ΔΡΡ ΘΠ Ἰοἷς Ιο60 μοϑί ΟΠ] ΓΔ] 
ἨδΓΟηΪΔηΔη1 Δ || οϑἱ (δ 15). Πδοο ἰσὶψπν ΤΟΥ ΠΊὰ [ἢ ΠΟΒΙΓῸ 
[γα ΘΊ ΘΠ ΟΥΠ σΟμ ΟΧχίτι ῬΓῚΠ]Ο ἰΟΟῸ ροϑιία 65[. (τιὰ6 οἰβὶ 
ΠΟῚ ᾿Ρ581] ΓΟ ἶβ ΟΥ̓Δ ΟΠ 6 ΘΧἢ]])6ῖ.., Πη100 ἰαηθη ρΡΓῸ- 
Ρὶτι5. ιιᾶη] 1118 ΓΘΟΘΠ ΟΥ δ] Θδη Δοοθάθγα ν᾽ ἀθί ιν. 

ΑἀδΒοΟΥΊΠ6γ6 [ἶὸ ρΡΙδοθὶ 5116 πῈ ἸΟοιη οχ Εν] οσῖοο 
Δίαρηο. 4π6η] ἃ [πα ΠΟΡΟΠΪΔΠ0 (ΘΙ Ἰνδίιη] 6556. ΔρΡΑΓΟΙ. 
Π0Ὶ νοχ ἄκαινα δα ἀρ ΑΡΟΙ]]ομΐτη Πμοά πη 16 σἾ(ὰΓ 
516 δχρ!οαίαν: Νεῖλος ὃ τῶν Αἰγυπτίων ποταμὸς ἀνα- 
βλύζων καὶ ἀνερχόμενος διὰ τοῦ θέρους τὰ ὅρια τῆς 
τῶν Αἰγυπτίων γῆς τῇ ὑγραείᾳ λύων καὶ μιγνύων 
ἀπώλλυεν. ὕετερον δὲ ῥάβδον λαβόντες τᾶς ἑαυτῶν 
γᾶς ἐγεωμέτρουν πρὸ τῆς ἀναβάςεως τοῦ ποταμοῦ 
καὶ ἐςημειοῦντο᾽ καὶ πάλιν μετὰ τὴν ἀπόβαειν τοῦ 
ποταμοῦ τῇ αὐτῇ ῥάβδῳ ἐγεωμέτρουν, καὶ γεωμε- 

1) Ηἴῖο φανερὰ «αἀοηάαπμῃ νἱαρίαν οοἸ]αῦω γοὐπβιϊουθ 
οἶτιβ ΓΥαρΊ ΘΙ [ΟΥ̓ΠΊ8, 

2) Ιὴ ποβίγα Ὑϑυθουθτη βουρίασα αα8 αἰδογοροηῦ ἃ 
Ῥαυιβίηο 1070, ἀοπηοηβίσαθο ἴῃ Ἡδυομ δ ηΐἷθ ΤΟ] ατι115, Μδ.- 
ἀλη Ρ. 486 5. 8 ρ]θυϊθαιιθ ουαυ ον οὐχί. 

9) γι146 Μαυίϊη. ρ. 486, Τρβὶ ἄθππο σοπία]τητι5 Ῥ 8115. 
2018 ἴο]. 998, διαμᾶθη 0]. 141}, 2488 [0]. 101, 1ῃὴ ααὶθπ85 
ἈΠ] τα ἄϊδον Θρδὺ ἃ ποβύγε 50 ἰρίατα, αὐ ταθιποταίτι αἸρΉτΙ 
δι [81 ἔουίθ αποά εὕρηται πΠαθοπΐ ρτὸ ηὕρηται]. [ἢ 8115 
ΠΌΥῚ5. πο 68 σοῖρα απδ βρύα Ἰοριηΐαν, 564. παθο ἴπ- 
βουϊρία βαηΐύ: “Ὅπως εὕρηται ἡ ἐπίνοια τῆς μετρήςεως. 

4) Οοᾶ, Ρ.1105. αν. ΟἸΧΧΙΧ (Ν65561) ἴο]. 1118, 15 ἴῃ 
ἢ15. αἸδοχσορϑὺ ἃ Ῥδυιβίηῖθ: μὲν δαάιη ροβὺ Ἥρωνος, τε 
οτἵὐυ Ροϑί μέτροις, ἀπηςχολούντων παροὲ Ῥτο ἀπήηςχο- 
λοῦντο, ἐγίγνοντο ΡΙῸ ἐγίνετο, οὐκἔτινων οὐ νι{10586 ΡΥΟ 
οὐκέτι ἢν, οὔςης τῆς μετρήςεως ρτο τῆς μετρ. οὔς. 

Ὁ) γι΄ά6 ϑαργᾷ 8 18 δάῃπ, ὃ. 



3. ῬΕΟΙΕΘΌΟΜΕΝΑ ΙΝ 

τροῦντες ἕκαςτος τὴν ἰδίαν γῆν ἀπελάμβανε δίχα μά- 
χης καὶ φόνου. ἐκλήθη οὖν ἣ ῥάβδος [ἐν] ἣ ἐγεωμέ- 
τρουν ἄκαινα. ἣ ςτερεοῦςα αὐτοὺς τοῦ καίνειν ἀλλή- 
λους ὅ ἐςετι φονεύειν. ἔχ [εἰ ΘχίΓοΙηὰ ροινθυβὰ 5ηΐ, 
Πδ]η ἃ]1Ϊὰ οϑί νοοὶβ ἄκαινα οΥτἱρο, 5684. ἀ6 γί φυίϊάθῃι. 
ΠΙΘΕΙΘΠ4Ι {118}18. ἀρ ΑΘΡΎΡΙΟΒ π΄ τιϑ1 οϑϑοΐ γθοίθ ἁιιοῖου 
βθοιἴπ5 οδὲ ΠΘΡΟηΘΙ ΑΙΘΧΔΠ ΑΓ] 1. 

10 δαάοηι ἑαθιῖα ψμαράαηι ἃ γϑοθηξίονο ππαηπῖ αααϊέα. 

20 ἨἈαβίαιί ἀθηῖ αι, πἰ ἀ6 Δ Πη6 {15 {π|ᾶ6 [ἢ ΡΥ. ]Πηὰ (Δ }ἃ 
1ηγϑηϊ πη} ρδι1ο15. ἀἸοδηγι5. ΝΠ) ΟἸΠ ΟἸΊΏΪΠῸ 6115 (Δ) 188 
[Ογηὰ ἃ Γᾶ 10 δ 58 60.111) ΘΓ ΙΠ.11 ν 6] βθοιιηάη) ροϑί (ἢν. 
ἢ. ῬΟΥΜπΠθαΐ, ΠΌΠΠ.Π]ἃ ἰδπηθη ἃθία[ 6 πη }10 ΓΘΟΘΏ ΠΟΥ Δα ἃ 
6556 Δρρᾶγδῖ. Ῥγηαπι ροϑί νοῦρθὰ εὐθυμετρικὸν μὲν οὖν 
ἐςτι πᾶν τὸ κατὰ μῆκος μόνον μετρούμενον (δ 8) ̓ ιᾶθο 
δἀϊθοῖα 5ιιηϊ: ὥςπερ ἐν ταῖς «κουτλώςεειν οἱ ςτροφίο- 
λοι καὶ ἐν τοῖς ξυλικοῖς τὰ κυμάτια καὶ ὅςεα πρὸς μῆ- 
κος μόνον μετρεῖται. ἴῃ 4υθι5 Θχρ!οᾶη 4Ϊ5. Διο Ο 6 Ὼ 
ΒΘ ΕἾ ΠΡ δ] 511} 1 ΠΟἰ5. ἴῃ ὙΟΡίβοιμι ἢ). τ] 411 
4αοΡι ἀλη) οὐ αὐ Θοο ἢ) οἱ [ΔΕ ]ΠΟΓιΠ] γοο ΠΟΥ 111 511} 1- 
Πππάϊη6 ςκουτλώςεις γοοθηὶ 6 [ἃ ἴπ0. 5θυποπ6 Ρθ 81} 
γΘ5ΓΠ1}} ρΥδοίοχ αΓἃ5 (Υ6] ΟἸΓΟΙΠηΘΧἔ ΙΓ 5) ϑ'ρηϊποαγο ἀοοθί. 
(τροφιόλους δαίθμη ρᾶγνᾶ 5[ΓΟρΡ Ϊα ἢ. 6. [ϑοϊδβ. ν6ὶ νἱ{85 
{1015 νϑϑίϊαπη Θχίγοιη αΐθ5 ΡΙδοίθχα 1 [ηΘΓρΓΘίδίαΓ. 
Ουὰ νογὸ κυμάτια ἢ Περὶπρὶ Γ65 [Δ0ΠΠ}π5 ροΐθϑι αιιιη γον- 
015 ἀθβοῦῦ!. Αρπά ὙἹγανίαμῃ 5) ϑιιη1 θᾶ {τι86 [ΟΡῚ ν6] 501Γ88 
᾿η58᾽ ΡῬΓΟΙηΪπθηΐ 1 ΘΟΙΙΏΠΪΒ ; 58ηΓ ὙΘΓῸ Θ[18Π| 1Π ΟΡΘΓΘ 
ΠΡΏ60 ἰάθη]ᾶ6 4186 Ρ6Γ Θχίγθηη 65 ἴῃ ΟΠ σ᾽ 4] 6 ἃ Π οὶ 
5016ηἰ ὅ). --- ῬΟΥΓΓῸ αὶ ἀ6 Θα θ᾽ τηθηϑαγὰ ἀρί ταν (δ 12) 5[η6 

6) γιᾶθ ἢο8 60 Ιοθὸ αἴθ 8 18 δάῃ. 2 οἰξανίμητιδ. 
1) Ηϊβίουϊδϑ Αὐριθύδο βουϊρίουθϑ ΥἹ τθο. ΟἸδυᾷᾶ. 58] τὴ8- 

5105 (Ρ ὺῖβ 1620), ἴοτα. 11 (ϑ χη 511 ἡοῦϑθ) Ρ. 408 ἃ Ε' --- Ὁ Β. 
Ὁ δ. ΠΕ ΟΣ Ὁ. ἡ ϑ.. ΟΣ Πρ 
8) Υ. Ἡδθϑγυοῆ. 5. ν.: αἱ ὑπεροχαὶ παρὰ τέκτοςι καὶ 

λιθοποιοῖς. --- ΕΑΓ;10 ΤΟΊ} ὙΘΥΠΘΟᾺΪΟ ΒΘ ΠΟΘ ἰοοι5. 1ηὐθυ- 
Ργθίδηαπβ νἱἀθίαν: “υἱὲ δοὶ ἄθη Κιοϊαον δοοραϊΐτοη αἷς ΕΥ̓ απ- 
ϑ6η πὰ δεὶ ἄδηι ΠοϊκξιυονὶὨ αἷδ 1, οἰξέθη." ΤιΘγομ1π5. Ὁ. 51 
Ἰοσαμ 5160 ἰῃὐθυργθίθίιβ οϑῦ: οοηιηθ φιαηαῖ τἱ δ᾽ ασὶέ 6 πι6- 
817,67") (1685 δαπάθβ (6 ἤγαηρθβ, οἱἍ (685 ρίαποἠδίϊοβ 6 δοῖβ 
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ἄἀσθ1ο ἰπίογρο]αία βαπί νογρὰ: καλεῖται δὲ καὶ ξυλοπρι- 
ςτικὸς πῆχυς. Ουδ6 ἴὰᾳπῃ δά ἀἸ 5υηΐϊ. οὰπὶ νυ ]ραγὶ5 οἱ ἷ- 
58 ἀπογαπὶ ρϑάμμη ογαΐ, νϑίὰβ δαίθηη ΘΗ 5.Γἃ ἰδηζ11Π) 
ἴῃ ἰΔρ 4 ΠΡθιι5. οἱ Πρ ἷβ πηθ θη 415 βουναθαίυν (40. Υ, 11). 
Πείμάθ νϑῦθὰ ἣ δὲ ἄκενα ἔχει πόδας Φιλεταιρείους κι 
ἤτοι δακτύλους ρξ΄ (δ 19) Ξϑρ᾽{ἰοπθπὶ τηοναπῖ. Νά οἱ 
Δ] θηὰ δαηΐ 80 ποὺ Ιοοο οἱ δηΐθὰα (δ 16) -ϑδάθιη ᾿η θη γἃ Δ ΠῚ 
ΘΧρ! οί 6δ[. Οπδα φαίάθηῃ {Π|Ὸ κάλαμος ἀϊοϊίαν; 564 α]ΐ6- 
ΓᾺΠῚ ποΙηθη ἄκαινα. 5ἱ ἰπἰ(Παπὶ ἰθι1 86. οοηίι! 65 (δ 4), 
δοάθιῃ 060, 4ι0 κάλαμος, οἸΪπὶ βογίρίμμ [1556 [40}16 {1|}] 
ΡοΙβαδ 615. Πθηΐψαθ δχίγθιηὰ νορρὰ (δ 20): ἀλλὰ ταῦτα 
μὲν κατὰ τὴν παλαιὰν ἔκθεειν τὴν δὲ νῦν κρατοῦςαν 
δύναμιν ἐν τοῖς προοιμίοις τοῦ λόγου ὑπετάξαμεν ἃ» 
110. 411 ΓΘοθη ΠΟΥ θ ΗδΡοηΐληΐ ΟΡΘΓΪ5. ΘΠ ΠΟΘ οοηίροϊΐ 
Δα ἃ 6556 Ιρ88ἃ γ65 ἀθο]αγδί. 

26 ἰαϑιῖία Πογοπίαπα 1]. 

γοίαϑ 1155 Πη81η (Δ ] τη Ἠδγοηϊδηδπι 6 ἃ δάπαεο (18- 
56᾽ ]Π15. 1 ΠΠΙΌΓῚΒ Δ 11 5ΟΓΙΡ (15. 5112116 ΓΘ ἢ [1 56 4]- 
[ῸΡ ἀποῖὶὰ ΠΟΙ ΔΠΟΓΙΙΠ. ἸΏ ΘΠΒ.Γ8 ΤΠΘΙΠΟΓΔ116, [ἢ Π0Ο ΡΓΪΠΊΙΙῺ 
486. Θοῃσηπᾶηΐ ΟΠ] 1114 ΡΥ Ϊπιὰ ἴάθ 4. εἰοἰη6 {π|86 ἃ}} θὰ 
ΑἸ νηΐ, νἹἀθαιηι5. λάθη) ΟἸΩΠΪΠΟ 501ηἰ ἸΠ]ΘΠ 5. ΓΙ Π0- 
11Πηἃ. ΘΔ Θ6Π) Τηαἴδ6 ΘΑ ΓΑίϊ0η65:; 564. ΟΠ1588 βυηΐ οἱ 
ἸΏΘΗΒΌΓΔΘ 185 ΡΓΌΟΡΓΙΘ Ααργρίϊας ἀἰχίπηιβ ; ξύλον. ἄμμα, 
ςχοϊνος(παραςάγγης), οἱ ποππὰ]]ὰ6 ἀγάθοδα τηΐπτι5 πι51{ἃ- 
ἴδ6 : διχάς, πυγών, δίαυλον. Ραάϊ5 χηοάπμη ροεῖημα αἴ ἴῃ 
ΓΝ ἰἅθ}}ὰ ῬὨΙ] οἰ οΡ Θὰ ἢ 6556 6χ δοδθηῆδθ ἀθἤηϊίοπο (δ 10) 
ΘΟ] ΠΘἾτητι55 ἀπ οἰἴδη) ἰπ ΠΠ6 ῬΓῸ οΟΙΓαρ ἃ βου ρίαγα ςτε- 
ρεούς 5'π6. ἀι}1ο Φιλεταιρείους 65: τοϑεταθπάμιῃ. 864 
ΡΓαθίογθα ἨΟΙηΔη1η) 4Π041|6. ροάθιῃ ἴῃ ϑαίθηῃ ἰθα]ὰ Ἰαΐογα 
ΟΘΡΕΙ5. ΓΙ ΟὨ]Βθιι5. ονϊ μοι αν. Νάιῃ οἱ μίλιον (δ 14) ψαϊπααθ8 
ΤΠ ΡΘά στη πᾶθθγα ἀἰοί μιν. {αὶ ρ6 465 βιμΐ Ποιμηδηὶ, οἵ ἰπι- 
σθυη (δ 12) δ δαπάθιη ρϑά8]6Π} ΠΙΘη 51 8η} ἀ6ΠηἸὰ1, 4ἃ- 

2 

ῬΓΟΡίονρ μοὺ Ἰοοοὺ τὸ Ἑλληνικόν, «04 ᾿η04ο πλέθρῳ,᾿ 
(ΥΔΘΟΟΙΊΠΙ ΠΠΘΠΒΌΓΔΘ. ΓοΟΐΘ Δρροβίϊαπι [αἰΐ. δά ἱπρογα!η 

Ὡοηΐαθθ ἃ θυ-δηρὶο ἴῃ Ο]ο85. τηθα, οὐ ἰηἴ, Οαγδοοῖί, 
ςκούτλωςεις οχρ]ϊοαύαγ: ϑδοαύα]αίο, νοϑῦῖβ ργϑϑίθχίαγϑ, 
1ηβοϊία, οὐπδύατα ἴῃ ἴδ ὙΘΒΌΒ ρϑυΐθ. 

ΒΟΕΙΡΤ. ΜΕΤΈΟΙ,. 1. ΒῚ 
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δαΐθηλ ἢΐΠ1} ρογίηρθί. ἀποὶβ ἰπο] αϑίπηι5. θθηΐᾳα6. οἰϊαπη αἢ- 
οἷα 5ῖνα ἀποάθοϊμηᾶ μά Ϊβ Ρᾶ}5 ηἶδὶ δά ἈοιηΔη1 ρθε 5 τηθηϑιι- 
ῬὰΠὶ Γοοΐα ΓΘίου τὶ ποθὴ ροίαβϑί. 510 σ᾽ ταν ΘΟΠΟΙ Δ τητι5 : δπ- 
Οἴογοπι Παΐτι5 ἰδ} 86 [ἃ 6ρ 556. αἱ οἱ Ἀομηᾶπὰς οἱ ῬῃΠοίδο- 
ΚΘὰ5 ΤΠΘΠΒ. 85 511} ἨΠῸ σοηβρθοίι ροπογοί. 564 ἴῃ 60 48πΠ| 
ΘΡΑν 5516 ᾿ΔΡ 511 6556, 40ἀ Π.}10 ΡΓΟΙΒ115 ἉἰΓΙΠΙΒ46 ΤΏ6η- 
ΒΓΔ 6. αἰἰβου Ϊη6 ἰἀοίο ΡᾶΓ ΘΙ 6556 ΡΠ] ΘίδοΓθο ΠΟΙ ΔΗ 

Ρθάθιῃ οχὶϑτδνουϊί. 
Ῥγδθίθρθα διιοΐοσ δπι5 ἴθι} 86 ἀθ ἀυδαγαι 5. οἵ οἵ] οἷ5 

Π]Θη 5.715 4αδοάδη] ΘΧρομΪ: ῬΓΠ στ Θηΐμη ἐἰοοδί, ααοί ἀἰσὶ- 
ἰογαιη αφυδάγαία 510 πποῖα. ἀοπ 6 ΟἸΠΠ65 ΙΠΘΠΒΌΓΔΒ ἃ Βδϊπιὸ 
δα ουθϊϊα «ιοί τιποία5 αοίαιιο ἀἰρίῖο5 οἱ φαδάγαία οἵ ὁι- 
Ὀῖοα γαϊΐοηθ μαρϑδηΐ ). ρΡΟϑίγθμηο {186 511 στγδάιι5. ΟΥΘΥἶδΘ, 
δοᾶθηδθ, ΔΟΊΘΒΕΠ1ΠῚ Τ]ΘΠΒ.ΓΆΡΙ αιλ Γαΐα Τὰ 110. 

22)6 ἐαφιῖία Ἡεγοπίαπα {{]. 

99 Τοῦτα ἴαθυ}α Ώ1}}}} ηἶδὶ ΓΘ ΙΟΓΘ ΠΏ ΘΟΠΒΡΘΟ[Πη ΘΑ ΙῚ 

ΤΏΘΏ ΒΕΓ ΡΙΙΏ ΘΧΠΪαὲ απιὰ6 ῬΓΠηἃ ἴθ] σΟη πη ΐ. [ἃ 
διιΐθ) διιοίον ἴῃ ΘΠΠΠΏΘΓΔΠ(15 ΠΊΘΉ5115 νουϑαίμϑ αϑί, αἱ 
Ροβίργιουοα 4ιᾶϑ 6. ΟἹ ῬΓΙΟΥΙθι5. ΘΧχ ΟΥΪΠ6 ΘΟΙΙρδΡΓΘί. 
(θ᾽ μαπὶ ᾿σῚ αν ῬΡΙΠλ Ρ 6411, ἀο ποθ Ρ5. ρα! πηογτη οἱ ἀϊρὶ- 
ΤΟΓ ἢ ΤΠ] ΘΠ 5πΓἃ Θχριθϑϑιί ; βῆμα ρεϊπλιμ οὐπῃ οαθὶΐο, ἀθιη6 
ΑἸΠΓΒ115. ΟἿΠῚ ΤΩΪΠΟΡΊθ15, ΟΥΘΎΪΔΠῚ ΟΠΔ ΡΥ π οἱ ΓΘ] 118, ο6- 
ἴδ δοίβπι οὐ Ϊπ6 οἴη] Πα ΠΟΥ θτι5 {αϊ θυ 6 οΟΙμρδΓαν . 

26 ἐαϑμίαᾳ Πίογοπίαπα 7. 

99 Ουάγίο Ιοο0 ροϑαίπηι5. ον βϑὶηδτὴ {Π|8ΠῚ [11 (6 
ἰπσΘΡῚ ἀἰν 5] 0Π6 ἀσγοβι θι5 46. ααὶ ἀἰσαη αι ΡΘάΠθι15, ἴῃ απᾶ 
{π|8ἃ6 ΤΠ ΘΉΒΙΓΆΓΙΠῚ Γαΐϊο ἰγδ αία στὴ ρ6υ 56 ἁἀιηοάμμηη Αἰ {{- 
ΟἾ16 511 1π.6]]Θοἵτι.. ΠΟ ῬΔΡῸΠῚ ΠΟΠΠΙΠ]ΟΥαΙη ΙΟοοΥιπ ἀπ] ἃ 
ΒοΓΙΡίαΓἃ διισοῖ ομϑοιναΐθιη. Οτᾶπὶ Οδιι ἰ551Ππ|6. Ἰσὶ (αν [ἢ 
ἰᾳηΐα ΔΙ] οι 6 νΘΥΒΘΙΏΠΓ ΠΘΟ6556 651. ΒΘΓαπΐ 4] Π0Ο 

1) απ « 8 16 δε 18 παλαιςτὴ, ςπιθαμή, πούς οἱ 
αὐϑαγεαΐα οὐ οαθῖοα τϑύϊοημθ θχροθηΐιν, απ 108 7] ΠΟῚ 
Ῥοΐοϑῦ, ααϊῃ οὐΐδηὰ ΟῚ απϑαγαύα Τα ΘηΒαγἃ δῸ διιοίουθ 
ἰαθυ]αθ ἀοβηϊία δι, ὕπαρ [ἴμτϊο ΡΔΥΔΘΥΎΘΡΕΙ 19 Βᾶθ6ο 
δἀδοηᾶι βδαηὺ: ὋὉ τετράγωνος δ υγς ἔχει οὐγγίας τκδ΄, 
δακτύλους φος΄. Οοπῇ, [Δ}. ΙΥ̓͂ 8 ὅ 



- 
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[γαριηδηΐαπ) δὲ δοίϑίθιη ΒΥ Ζϑη ΙΠ81 ΓΘίθγγθηί. Αἱ νΘΓῸ ἰυτὴ 
Ὀἰρθάδ!! οὐθο ἰδοίο ΡΓΟΓΒῈ5 ἃ}1ἃ [Ὁ1Π| ΟΊ ΘΒ 1 Π} ἸΠΘη50Γἃ- 
τα ταϊο (δ 24): ἴῃ ἢδο διιΐθηι ἰδθ1}}4 δοάθιῃ πηοάοθ δίᾳιιθ 
ἴῃ Ῥγϊπιᾶ οἱ ἱπρϑν απ οἱ ΓΟ] 4186 ΠΠΘη σα Γδ6 ἀοΠηϊιηίαν. ΝᾺΠῚ 
ἴῃ 1114 Δῃ 4] 5511η8 [4 }}1}18 ΤΡ ΘΓιΠῚ ἢά 6 ΓΘ ἀἰοΙ [ῸΓ 

ἰη Ἰοποὶ ἀπ ]ηθιὴ ρ6465 ΟΟΧΙ, Ἀομῃ.. ΟἿ ΡΠΙ]δίδου 05, 
1η. Ἰαἰπἀ] 6 ρ6 465 ΟΧΧ ἤομ., (ἃ ῬΠΙΘΙ.. 

461) 
ἴῃ Ἰοπριπαΐηποϑιη ΧΧΙΝ ἀθοθιηρ. οι. ΧΧ δοδθηᾶϑ ΡΠ]]., 
ἴῃ Ἰατπἀ!πθῖη ΧΙ ἀδοοπιρ. Ἀοπ.. Χ ἀοαθηδβ ΡΠ]].. 

ἰάθη αφιδάγαία Π]ΘΠ ΒΕΓ 

ΧΧΥΠΙ ΠΟ(Ο ρε6ά. Ἀομι., (Ὁ ἃσδθη. Ρἢ]]. 
Ἐδράθιη τη 5086 ἴῃ ἢδο (πα ἴα }1118 ΟΟΙΙΡΓηΐ, οἰδὶ 

Δοΐοῦ ἴῃ 60 γν6] πρρ]] σοηΐοΡ. νοὶ] Πηρογὶΐθ νουβαΐι 5. οϑί, 
ιο πα] ποὺ Ἀοιηδηδλθ πθὺ ΡΠ] ΘίδογθδΘ ΤηθηβιΓ86 α]- 
βου η6 [δο[. Ουΐ φαοὰ Ο δοδθπὰβ πΠρόγο {γι ρυῖ!. 5] ρη1ῃ- 
οαὶ δοδθηδβ αιδάγαϊαβ ΡΠ] οἰλοΓΘα5; απ0α νΟΥγῸ ἰδίῃ) ροϑί- 
δὰ ἰπρογαμη ΧΧΙΝ Δοδθημᾶ5 ἸΟΠΘΊΠ 6556 (Ἰο]Γ., ἢὰ5 ἘοΙηΔηἃ5 
ἀδοθμηροα5. 6556 ἂρρᾶγεί. [πὶ δ] τηαχ]ηπ| ΑΠΠΠΟι [6 ΠῚ 
ΡΟΡνΘΠΙΠη115. 486 6 ΘΟΓΡΙρΡία ΟΟ(1015 βου ρίαΡα οΥἶταν. Εἰ6- 
ηἶπη ἸοπρΙἀΪηἰς Δοδθηΐβ ΧΧΙΝ ΠΟη, τι ΘΟηβΘηἰδηθιιη 6ϑἷ. 
ΧΙ αἰ π|5 ἀοᾶθηδθ γοϑροπάθηϊ, 564] ΠΪΓΟ ΘΡΙΌΓΟ Δ ἴῃ 
οΟα ἶσα βουῖρίιιπ 6. [ἅπὶ πο ἴῃ ργοιηρίιι 6ϑὲ ἀἴοογα Δ νθ- 
{πϑ{1π|85 ἀθη Δ} }} ΠΌΙΠΘΓΙ 5 ΡΠ 6588 ἦ). 80 [40 116. (ποά πα] 
4αυϊάθπι 5[α τη ἴῃ Ἰηθηΐ6 πὴ ψΘΙΪ., ΘΌΡΟΓ 5 κδ΄ 6 ΔΔ (1. 6. 
νἱρίη!1) ἀθρυαναίηη 6586. 5. ΒΡΊΟΘΓ5. 564 ἰδηθη. Π6 νΔη18 
ἱπ } 6 θα Π}115 ΘΟΠΙΘΟίαΓ15. ΝΠ ΟἸΙΠ] ΟἸΏΠ65 ΓΘΙΙΪ Π1Π]ΘΓῚ 
γα] σα Υ]]}} 115. 1115 ΠΠ ΠΟΛ ΡΠ 515 115 ΡΟ ΒΟΓΙΡΕΙ 5ἰηΐ, 4τπιᾶ [Δ Π 461} 
Γᾶ 0 η6. ΠΟΡῚ ροίαϊ!. αὐ ὁχ δηϊ{υΐοτα οοηδαθίπαϊπα Δ μιιο 
ἰγγθροῦοί. ΠηπηΟ [ἃ ΘΟΥΡΙΡίπ πὶ ΤΙ ΟΘ η115 ἤΘΟ65886 6581. ΔῸ 
ῬΓΟΟΙΙνα οϑι ἀϊοία οΟἹἸπ ρ]οηἷβ Π{{ογὶς δέκοι βου ρίαμπι [α1556 ; 
{Ζαρα 51 νϑυαμη 6ϑί, δηΐθᾶ κδ΄ πη δηάπμη 6ϑι ἰῃ Κ΄, 4π0 [δοΐο, 
γουρθὰ 486 βαχαθπηίιν διαιρεῖται δὲ εἰς κ΄ μέρη ορίϊπ|8 
ΘΟΠΡΤΊΘΓΘ νἹἀθηΐαν. Αἴ ν ΓῸ 8|18Ππ| 6556 ΠαΐΠι5 Δ Πιη θη 
Τϑί ΟΠ 6 πὶ 5ἰδι{π| ἀο ΠΟ ἢ 5 ΓΔ} 115: ΘΡΘῸ η6ς {Ππ4 κδ΄ πηαίδη- 
ἄστη οϑί πθὸ Δ ἴῃ δέκα τηυἰᾶπάμπι, «τιοα αυϊά πὶ οἰϊᾶπι 6 
διύδεκα ΘΟΠΙρομ Ϊ0 5ογρίαγᾶ6. ΟΥαΠῚ 6556. ΘΧ 5 {ΠΠ] 6115 ὃ 

1) γιάς Ἐυδηζίθτη ἴῃ ἘΠ]ϑιη θη, ΘΡΙΡῪ,. ΟΥ. Ρ. 841, 
9." 
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510 ἰσίταν βἰδίαϊμηαβ : νοῦ 5 μήκους γὰρ ἔχει ἀκαίνας κδ΄ 
οἱ πλάτους δὲ ἔχει δώδεκα ἀκαίνας Βοιηᾶηδιη ἀδοοπρθ- 
4416} Τ᾿ ηΒ. ΓΔ πὶ 80 ἁιιοΐο γα ἰθ}] 86 5 ση! Ποᾶνὶ., δ ριιμὴ ἰά 6 Ιη, 
ΤΏ 0 ΡΠ] δίδογθδθ ἀἰν 5] οἶδ. δὰ Ῥ Ογὰ νου θὰ Δα ἀ : διαι- 
ρεῖται δὲ εἰς κ΄ μέρη ἀνὰ ιβ΄, 46 «υϊάδπη, 5ἱ δηίθα 
ἀκαίνας κ΄ Ξογὶρίμπι 65856ῖ, ῬΓΟΓβιι5. ἃθαπάδγθηΐῖ. ἘΧΡΟΠΘΙΘ 
Ισὶ αν νο]., ργοιῖΐ Ἀοηιδηδπ) ν6] ΡΠ] ΘΔ ο ΓΘ δ" ΤΘη ΒΕ ΓΔΠῚ 
ΒΘΠ]ΌΘΡΟΥΪΘ., ἀρ] ]οΘΙ ΠΡ ΘΓ ἀἰν Β᾽ ΟΠ 6 6556. ΠΔΠῚ ΟΧ ἃ] [6Γὰ 
γδίοη6 ἰᾳ σον ΧΧΙΝ δολθηὰβ ἀθπογα τ ρΘάμπμ ΒΟΙΏΔΙΟΓ ΠῚ, 
ΠΧ δ]ίθγὰ ΧΧ δοδθηδϑ ἀποάθημπὶ) ρθάϊιπη ἤΔθΘΓΘ : νΘΥ1Π} ἤδθο 
ΟἸΠΠΪἃ. ΟἸΠῚ αἰ] 1564116 ΤΠ] ΘΒ. ΓΘ σΘΠ6᾽ 15 ΠΟΙηΪηᾶ ΠΘΒΟΙΡΟΙ, 
14 ἰηΐ6 56 οοηίαα!!. αἱ, δὶ ΡΡ ἃ ἰδθι]ὰ ΗΘΓΟΠΪδΔηἃ 56Γ- 
γαΐὰ 6586ῖ. π6 ἃ Π0}}15 ΄υϊάθιη ροβϑθηΐ ΘΧρ]] δ ]. 

ΗΠ. ΘΧροϑι5. Ἰᾶτὴ δ ἰάὰ ἰγδηβθδμ)ιι5 404 1 ἢ ἴνγδδ- 
ἸηΘηΐο ΟἸΠΠΐπΠ 65. ΠΙΔΧΊΠ.6 ΤΠΘΙΠΟΓΆΒ)116: πονδπὶ ἀἶθ0 6 η58- 
ΓΆΠ. αυ8Ὧ6 γεϊκοὶ πόδες νοοαίαν. Θιιοά νοοδθα τη Ομ] 
᾿Ἰπϑυδ ̓ πὶ 6556. ρυαμπ ἐπιπέδιων Ἰθροπάμπι 6556 βαϑρὶ- 
Οδίμ5 ΒΌΠῚ; 564 Ἰά 51] ΒΟΥΓΙΒΟΓΘίαΡ. οἱ ΠΙΠΏΘΡΙ5. 4] 50 ΠῚ 
τηπίδππι5 655θὲ οἱ ἰρβιπι ἐπιπέδων. οἴη 4}115 10οἷ5. μ1}}]} 
πἰδὶ ποδιὼν Ιοσαίαν, Δα πάρα νου, [ππ]0 γ6ΓῸ ΓΘρα- 
ἴδηΐϊθ5, 4ιιδπη τη ]}8ἃ πονὰ 60 115 οΟρηἶία 1ῃ ἢΪ5. ἰΔ0}}}5 
ΟΟΟΟΡΡΔηΐ, ἰθηθΆΠη15 ΟΟΟΙΟἾ5. βουρίσγαιη. ἴᾶτὰ Πουιη γεῖ- 
κῶν ποδῶν. 405 ἃργρδβδίθβ ρϑάίθϑ απ νοοᾶγα ΠἸοϑΐ, 0 

.ΤῊ1Π14 οἵ αδαγί προ! ! ἰᾳρογαμη οἰἤποθγο ἀϊοπηίαγ; ἀποάθῃ] 
1ϑ1 1, 5᾽ηρῸ] 85 αυδιγαΐαβ δοδοηὰβ ΡΠ ΘΟ θᾶ5 ἁθααδηί. 
Αἴψφιαθ ἤᾶθο {αϊθπ) ἰρθἃ δϑὶ ὉΠῸ18115 ΠΟΙ ΔΠΟΓα) ΓΔΙ10. 
ΟἸΟΓΙ ΡΥ ΙΠΘΏΒΟΥΘ5. ΡΠ οἴδο 81 ΤΠ] ΘΠ 51} ἴῃ ΘΙ ΠῚ 
1τἃὰ δ διὰ) ΟΟΠδαδΘι  ΙηΘὰ δΔοσοιῃηηοἴαθθ6. νἱάθημιν., αἱ 
σαδαγδίδηη Δοδθηδηι ΡΠ] οἴου θδηη, 4π|86 6ϑΐ ἀπ θη 6 51Πηἃ ἰὰ- 
ΘΘΙ ΡΆΓ5. 5515 1η5[8 1 δ ἀποῖὰβ Γϑαϊσογοηΐ. [Πποῖὰ ἴρϑἃ ἃϊι- 
ἴθπι ἄγδθοο γεϊκὸς ποὺς Ὡρρε!]αία δϑί. Οπᾶθ 11 δβίαίθ 
ΤΠ] ΠῈ1 1551 Πηἃ ΓΒ ΔΡΤΘΒΕ ΠῚ} Π] ΘΠ ΒΕ ΔΓ [111556 νἹ θα, 4ἃ 
ἸΠΪΠΟΓΘΒ ἴῃ ΓΑΙΙΟΏΙθῈ5 ΠΟῸΠ ΟΟΙΏρ ΔΓ ΏΓΙΓ, 

Ηος ἰβρίμαν ἀθ ἀαρ]1οἱ ᾿ὰρῸΥῚ ἀἰν᾽βίο 6 ΡΓΟΡΟΠΘΠάπ νἱ- 
ἀθίαχ : δι Ἠοιηδηᾶ γαίοη6 πιρορο ΧΧΙΥ͂ ἀοᾶθηδ5 ἀθοθιηρ6- 
Ἃ4165 ἴῃ ἸοησταἸηθ μη, ΧΠ ἴῃ Ἰα({πάϊ πο. οἸππῖηο ρθη 

4ιυδάναίογιιῃ ΧΧΥἹΠ ΠΟΟὰ ἐτἰθαΐα 6556, ἃαΐ δὰ ΡΗΙ] δἰ ο θᾶ τη 
ΤῃΘ 5 Γ πὴ ἴῃ (ἷξ Δοᾶθηᾶ5 ΄Ζυδάραία5, 4186 5 ΠΘ.] 86 ἀποάθη08 
Ρθάθς5 Ἀοιμηᾶηοβ ἰῃ Ἰοηρὶ (πἀϊπθη οἱ αἰ πη 6 πὶ ἢ γΘηΐ, 
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᾿π θη αἰνΊϑ:1Π) 6556. ἰρ585 δυΐθπη σαυδαγαίαϑ. Δοδ θη 85 ἴῃ 
ΔΟΥὶ ΠΙΘΏΒΟΓΆΠΙ Γ ΟΠ 15 841] ἀπο 6 η85 ἀποίᾶβ ν6] γεϊκοὺς 
πόδας τοάδοίας 6556. 

Ποηΐαιο ἰοίππι ἸΟΟΠ. [μ{1Π0 5ΘΙΊΠΟΠ6 ἴΐἃ ᾿Π ΘΓΡΓΘΙΘΠΊᾺΙ, 
αὶ Πιιὰ6 τηΐπιι5 ΔοοιΓαΐ6 ἃ} διιοῖο 6 [ἀθ}}]8 6 ομηϊ58ἃ βαηΐ, 68 
5115 4αάθααθ Ἰοοῖ5 Δάβου θπηι5: [Ἰασθγαπι Παθοὶ ΔοΘηΔ5 
φιααγαίαϑ Ῥμιοίαογοαϑ ([ θὲ 65 ἀρτοϑίϊαπι ρβάπμῃῃ ΜΜΟΘΓ(ῸΟ, 
Νὰπι ἴπ Ἰοηρὶ πα! ποι ἢδοί- Δοᾶθηδ5 δῖήυ6 ἀθοθηιροῦας ᾿ο- 
πιαηαϑ ΧΧΙΝ, ἀἰϊνιαταν δαΐθῃ ἴῃ ΧΧ ρᾶγίο5 (ἢ. 6. ἀσαθηαβ 
Ῥηϊιοίαθ» 6.5). 4086 5ἰηρι!δ8 5αηΐ ἀϊιοάθπιπι ρϑάμηι Πο- 
γιαπογηι, ἀπ 6 ἤπηΐ ροάο5 οηιαπὶ ΟΟΧΙ,. πη [Δ Π ]  Θ Τὴ 
ἁπΐθη Ὠᾶθοὶ ΧΠ ἃοδθηὰβ Ποηιαῆαδ, απὰ6 {πηΐ ροά65 ΟΧΧ 
οηιαηῖ. δῖπ Ἰοηρι πἀϊηθη} οἴπὶ 1 ϊ{π|4]Π6, τη} 1} 10 ἀν 6 18, 

ἤππηΐ ρ6α. Εοηι. ΧΧΥΠῚ ΠΟΟῸ: 
Ουδο ριδοίογθα ἴῃ αυδγία ἰδ ι}}8 ἰθσαπίπν., 46 ἢΪ5, 41|0- 

ΠΙΔ ΠῚ Ῥ]ᾶπ6 οαπ ΡΥΪπηὰ ἴθ] σΟηστιαηΐ. Π1}1] ὁδί δα άθη- 
ἀαΐη. πἶβὶ ψιιοά 6χ δρί(πϑιῖ5. σα 1 εὐθυμετρικὸς οἱ λιθι- 
κὸς οΟ]ΠρΊταιν 110 ἰθιηρογο (Δ! α] πη ἴῃ Πᾶηο [ΟΥΠΙΔΠπὶ γρἃ- 
Οἴὰλπι 6556. 40 ὈΙΡΘα 411 οὐ ᾽1ο αἰ σοΘρογαηΐ. 

Ιπ ἤπηο δάάϊία δὲ οαθοᾶθ ρα ἶβ ΤηΘ 5 γ86. οΟΙραἰδί]0 
5.115. 111 φαᾶ ἴπ βϑοιηάα ἔπ θ]ὰ Ἰορίίαν. 0] ἀγελαῖοι 
δάκτυλοι «υϊά 5ἰσηϊποθηΐ., οαπιὶ ΡΓΟΒΆ}}}115. γα 0 ᾿ΠΥΘΗΙΓΙ 
ΠΟΙ Ροϑδιῖ. ἴῃ ἸΏ6610 ΓΘΙ Πα Π1}5 Ἶ). 

6 ἰαϑωῖα Ἡδογοπίαπα 7. 

Ουδ6 δήδιιο 46 Αοσυρ 5 πηθηβαγ5. 4118165 58} πηρογίο 24 
ἘἈΟΠΊΔΠΟΡΌΙΩ [ὈΘΓΙηΐ, 6 νἈΓ115 [40 }}15 ΠΘΓΟΠΔΠ15 ΘΟΡΠΟΥΙΙΏ118. 
Θᾷ ΟἸΠΠΙἃ (4 ὩΠῸΠ Π]ΘΠΒ.ΓΆΓ ΠῚ σ6ηῈ15 ροΥΓηϑηΐ ΡΠ δἰδ6- 
ΓΘ. ΟἸ] 0 5654 πἰρ 644 }1 ποία 116. ἴδηι νοτὸ δὰ αἱίθ- 
ΡᾺΠῚ ΘΘΠΠ5 ΔΟΟΘΊΪΠη115. 410 ροϑίθυϊογα δοίδίθ αἱΐ οοορθιιηΐ, 
οαπὶ θ᾽ 6 ἀ4115 συλ 5 ἰδοίαβ 6δῖ. Ουδπι ἴῃ το ἀΠ{Π .1}}}1- 

2) Ιῃ τὸ ἔϑιηὴ οὔϑουγδ 51 οοηῃϊθοίαγδιη ἔδοουθ [1σϑί, 
ἀγελαῖος πόνο ἀϊοθοηαϊ πὰ ΟΊ  οϑγ τη ηδιγϑιη 5ΊρΏ ΠΟ ΘΓ 
Βθρίοου, Νϑιη δ᾽ΐθυβ βϑιιβριύίο, ἀγελαίους 6556 ρΡϑᾶθϑ 
ἈΠΙΊΨΘΥΒΟΒ 5176 ΒΌΙΩΙΩ δ] ΡΘαπτη, τηΐητ5 οὐΐϑιη ὈγΟθ8- 
ὉΠῚ15 νἱἀούαγ, θα ὑϑύθοῦ τ πῖα Ἰοοὰβ ΠΟῚ ΤὩΪΏΠΒ αΌΔ1 
68 α1886 ἴῃ σοὔϊο6 βίη Βα Ια πρυιηΐτιγ, οοΥχιρύτιβ 510, ἄθ 
ααϊθτιβ νἰθ τηΐτα 8 38 οχίυσ. 
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1η8Π1 ΠῚΔΧΙΠΘΙ16 ΟὈΒΟΙΓΔΙ. {ΙΔ ΠῚ ΤῊ} {{ {18} 650 ᾿ΠΦΪΓΘΓΘ 
᾿ΘΟΠηδίιι5. 5'π οἵ Δαοιθη8. ΓΘ ἔγιιβίγα ἰθηϊαία Δ᾽ ̓ Δ ἢ ΒῈΡΘΓΡ 
ἃ} 18 Π| νυ], ἃ 6 ἰΘΠΘὈΓῚ5 4ιιδϑὶ δ ᾿ὰ θη ΡΠ ΓᾶΓ6 νἱ δ Ρογ, 
ἸΠΘΤΘΒΒ115. 51Π|.. (ἸΟΘΓΘ Υἱχ ροβϑιι. ΝΠ Οὐ δηΐ6 ωϑίγοη- 
Πἶπιπὶ ΠΘΠῚΟ (4 ιπὶ ἀθ6 60 σι ηθηΐ0 (556. 556ῖ., ἰρ86 
Δα 6 ΠῚ ΥἹΡ 1116 5016 0155] πη115. ἀυδ Δ Π| ΠΟΠΠ.}1ὰ γϑοΐα 

. ΘΧΡΙΠΟπαΘΓαΐ.. ρ] αγΓηἃ ἰδηθη ἰηίδοία ΓΘ] ἰ586.. ΘΑ. 6ηῚ 
ἀθπῖι0 ΓΘ ΘΧαυΪ ΘΠ 6556 5 δαί η ἢ Γ6]]6χὶ, 5864. τ αἰχὶ, 
{ἃ γα ]0η6 δϑηϊριηδία 4185] ρΡΓΟΡΟϑ᾽ ἃ 50] ν Γθιη, ἀἰὰ τηθηΐθ 
οἵ οΟρΊΔΠ0η6 ᾿ΔΡΟΓΑνὶ : οὐτὴ ἰδηά 6) Ο0]] {15 τη 0611 οἱ τη6- 
ἀἰπηηΐ ΔρΡΤΟΒΕ 115 ΤηΘΠ 5115 οΟΡία Γα ]0Πη6. ΠΟ οᾶϑι οἱ [ὉΓὙ- 
ἴαϊῖο. ὙΘΡῚΠῚ ἰην θη], ΘΓ ΟΙἼΠ65 1115 ἰδηϊδηΪ οἱ 486- 
ΓΘΠΑῚ ΔΙ) 65 ΘΧΡΟΠΟΓΘ ΟΡ 65[. π60 ΐο Ἰοοιι5 αϑί, υἱ 
θἃ 4 Π| ΓῈ5 ροϑίμϊ!αἑ νθΟ ΓΙ ΟΟρὶᾶ ΟἸηηἶᾶ ΘΧΡ]ΟΘΠαΓ: 
510 1ϑΊ αν Πδθο ἀϊδριιίαἴο0 σΟη γα μα πὰ νι ἀθίμγ, αὐ ΘΠΆΡΓΔη- 
[15 ἸηΔ 515 Ζ8Π ΙΔ ΘΡΘΗ 15. οἵ Δ] 16 6 η 15 ΟΡ ΙΓ ΟΠ ΘΠ ρΡ6Γ56- 
(αδΉ,ΙΓ. 

Απΐθ οπηηΐα ὈΓΟΥ ΘΙ 5. ΠΊΔΙῚ ΘΟΓΊΙΠῚ ῬΓΟΡΟΠΔΙΏΠ5 486 
ἀθιηοηβ ΓΔ ΓῚ 5.115 : ΡΓΙΠΊΠῺ ΟΙΏΠ65 Ζαϊηΐδθ (1186 Ἰη6η- 
ΒΓΑ5. ῬΙΓΔΟΙΘΙ ΟἹ] τ οἱ οὔθ γί ἈΟΙηΔη85 6556; [1 Π0- 

γα ΟΕ πὶ, 4] Β᾽πΠο05 ΠοΙηΔΠ05 ρο65 δοααδᾶγθί, ΡῬϑΓνΟ 
ἱπογθιηθηΐο Δα [ὁ οχ Δη( 4110 Αθργρίίο ΟᾺΡΙΓΟ ΟΥ̓ 6586; 
ἀθηϊαὰ8 ΟΥΘΎΪΔΠΊ 46 4186 ἴῃ ᾿ὰ0 Δ] ἃ ΓΘΡΘΡΙῸΓΡ 8η1- 

᾿4ιᾶπ| ΑΘΡΎΡΓΪΟΓΙΠῚ ΤΠ ΘΠΒ. 1 6556. 564 τη Π| 6115 ᾿Θν]5- 
51Π|0 πιοτηθηΐο 18 ἀθηη]ηπ{1 6556. ὃ ςπόριμος μόδιος, 

{86 ἱπ46 [δοΐᾷ 651 ΔρΊ 5115 ἸΠΘΠ5.Γἃ. (ΘΓ 181) ἱπ ρα ΡαγΓί θη ῖ 
Ρίαμο δοααυδγοί. 

726 ογγυΐία οἱ βαΐογῖο ηιοαϊο, 

20 ἴδηι ἴῃ ἰρ88ἃ (πδθϑί!0η 6. ΟΟΠ ΓΔ] ΟΥ̓ ΠΘΙῚ. Οἱ 46 ΠῚ 
δίδι!Π ΡΓΟΡΟΒΙΪΠΙ5 564] ΠΘΟθ556. 65ῖ. 6 ογὔργία ἰβΊςΓ 
αυϊά 5ἰαύαδιηιϑ ΓΙ. ΠῚ ΠΘΙΠΏΪΠΙ ἀπ θΠΠ1Π 6558. ΟΘΠΒΘΠΉ18, 
4{ὰ1η Πᾶθὸ ααϊπΐα ἰδ] οὐ ΡΓΪΟΓΡ5. ΗΓ Δη5 [[ἃ 
οοσῃαία 5[1. υἱ, οἰδὶ δδίαίθ ἀΐϊνθγβᾶθ 51η{ ΠηΘη5.Ρ868.. [ΔΘ 
δ ὉΠ8Π| ΓΟΘΊΟΠΘΠῚ ΟΠΠ65 ΡΘΓ ΓΙ πΘϑηΐ. Ο86 Γ65 ἰδπὶ ΤηΔη]- 
ἴρϑία οδί. αὐ ἀθιπηοπβίγα!!0η 6 0 δρθδΐ, 4αδρΓΟρίοθυ πη} ἃ 
οἱ οοΥ ἰβϑί πη σα Θηΐδ 4π|ὰ8 ἴῃ ΡΙΓΟΙΠΡ Ια ΠΔΙΡΘΠ,18᾽ ΠΪο 
ΒΡ ΘΓΒΘάθιηι5 ΔΠΈΡΓΟ. [δπὶ οΥγσγία πόνο ςπιθαμὰς βαει- 
λικὰς ομὴ φυδάγδηΐθ ΠάΡ6γ ἀϊοίταν (δ 12), ἃΐ νθῦῸ πο 
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5185 --- ΠΔΠῚ ΟἸΠΠΒ ΟΓΡΎΑ 56Χ 5105 ρθ65 να] οοἴο 5ρί- 
{Πᾶπ|ὰ5 ΠΔ])γ)6ῖ ---- 504 4115 5ρΡ1{Π81η85 ἀἰνθῦϑὶ οαἑι54 81 ΤΏ8Π- 
ΒΌΓΑΓΕΙΠῚ ΘΟ ΠΟ 5. Ηδ5 ἁπίθπηη ΒΟΙηΔηὰ5 6556 οργορὶθ ᾿οίγοη- 
πἰὰ5. νἱα1{1). Ναάπι οαπὶ ἰπ ῬγΪπηᾶ Δ] (1. 16) δηι 4 
Αθρυρί γι ΟΥΘγἱὰ βθρίθμιη ρθάθβ ΒΟμηᾶπο5. 4 ΔΠΊ18 
Ρ6 415 ρᾶγίθιη πᾶ θ 6 γ6 ἀϊοαΐα!. ἢπι1π|5 ΟΥ̓ΡΎΪΔΘ. Θαάθηη 4 6]Ὼ 
δϑ τηθηβαρὰ, 56 6 ν]551Π10 (ἰΒΟΓΙΠΏ]Π6 ἰπητηϊηπιΐᾶ. 5116} 
ΠΟΘΙ 5Ρ1{Πᾶιηᾶ6 ΟΠ αιδάγδηΐθ βορίθιη ρθ465 ἈΟΙΠΔη05 
11 ΔΘ4αδηΐ, τ ἀππι5 ἰδηΐππ ἀἰσ᾽ιπ5. ἀ6511. ὙΘγΠ) ἤδηο 
᾿ρϑᾶπη “ΘΠ ]0Π61 {π|ὰἃ ΘΧ Οαιιδἃ ΟΥΔΠ] 6586 Ρ 8Π}18 ὕ 
Ου] πὶ οχδοίδηη βαρίθπι Ρ Θά) ΤΠ ΘΠ 5. ΓΔΠ) 11ἃ ΟΥ̓ΡΎΪὰ ἀΘααᾶ- 
νοε Ηοο αἱ ΘΧρΡΙΔΠΑΓῚ Ρ0551{. 18π| νἱἀθηά πη δϑί 486 ἅργθ- 
511 Τ]ΘΠ 501 ἃ 4186 41) ΟΥρ γίὰ ἀδγιναία 6581. 

Εχ ΔΕ 4πἃ οΥργία [δοίη 6556 ἰΘΟΘΙΡ]]Ο ΘΙ ΠΠ]ΘΗΒΙΠ ἍΠ], 
οαἱ ἄμμα οχΧ ΑΘΡΎΡΕΟΓΙΙΠΙ 5ΘΓΙΏΟΠ6 Ποιηδη [αἰξ. βαργὰ ἀ6- 
γηθηδίραία πη οϑί (ὃ 17). Ῥανιίοῦ ἴῃ πὰς ἀαϊηΐα ἰἀθ}8 (12) 

ΘΤῚ ΙΠΘη80Γ65 (χοινίον 5'να εὠκάριον δεκαόργυιον, 
᾿ν, 6. ΤΠ] ΘΠ αΠῚ ΤΘΠΒΟΥ ΠῚ Χ ΟΥΡΎΪΔΓΙΠὴ [ἌΘΘΓΘ. 6 η 1}. 
Ουΐηδο διιίθη ΟΡ Δ 6 4υϑαραίδθ 681] ΔΡῪῚ ΤΠΘη5ῈΓΡ ΠῚ αδ6 
λίτρα νοοάίπν., φαδάγασθηδα λίτραι 5ἶνα 11}61186 σπόριμον 
μόδιον εἰἤοογ 6 ἀϊοιηίαν ἢ). Ομηπηΐηο ἰσίζιν ἀϊπιοθηδθ ΟΓΡΎ ΔΘ 

1) Ποομεγροῖθα Ὁ. 2358 5. --- ῬΡοβύθυϊοσθ δϑίϑίθ βασιλέα 
Ῥύδοῖθ οθύθυοβ ἀἰοὶ ᾿πηρουδύουθιη ΒΟΙΏΘΔΗΙΩ, ἸΠΘΧΙΠῚΘ 
ΟΥΙΘΗδ5, ἴῃ σαϊριβ οοηϑύδί (ν. θι-Οθηρίατα ἴῃ ΟἸΟΒ5581. 
τηϑα. οὐ 1ηἴ, ατϑθο. 5. βασιλεύς). Βαειλικαί Ἰριθαν δρ18- 
τῆϑθ βαηὺ Ἰαριτηϑθ ἴῃ ΡῈΌ]1ΟἾΒ. ἸΠΡ ΘΙ γύϊοηῖθαθ. Τ,ω6ρῚ1- 
ὑπὰτὰ ϑαΐθιη ἔπ1|5586 οὐΐδτηα ροϑύθυϊοσθ ϑϑίϑῦθ ϑηῃθιαπαχηῃ 
Ῥϑάθιηα Βοιηϑητη 6 αδοάδοϑδια Ἡθγοηὶβ ΒυΖϑηθηὶ (ΡΓ0], 
8 17) ἀθιηοπδίχενιυ Μαγύϊητιιβ Ρ. 279 5. 

2) Πβοῖβ ἃ δϑαοίουθ αυαϊηΐδθ {0.186 (8 15) βουϊρύθπι 
οϑὺ: ὁ ςπόριμος μόδιος ἔχει λίτρας τεςςαράκοντα᾽ μία δὲ 
ἑκάςτη λίτρα ςπείρει γῆν ὀργυιῶν πέντε, ἢ. 6. φαΐϊπαᾷὰα οἵ- 
δύ απ τ ἃ δ. ἃ τὴ. φυοά γΘ7Ὸ δαὺ ἰάθηι δυὺ 8115 

δαάϊα1 (8. 16): ΤΙλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν πέντε ποιοῦει 
λίτραν. μίαν, ὰπὰ ΤᾺ. καὶ μῆκ. ὀργ. ι΄ ποιοῦει λίτρ. β΄, ἴῃ 
15 Ἰοὺ Θ Δ 155. ΠῚ 5 ΘΥΤΟΙ. Νϑιη 851 ααΐηδθ οΟΥ̓Ργϊ86 488- 
ἀταΐω γϑύϊομθ (ἃ. 6. ἴῃ Ἰοηρι παῖ θα οὖ ᾿ϑεϊ πα ϊη θὰ} ππϑγα 
110 6118 τὼ οἰβοουθηῦ, ἄθοθιὴ οὐργὶδθ θϑᾶθιῃ γδύΐϊομθ οἰβοθγθηΐ 
ααδίθαοι, ΠΟ ἄπι85 1106118Δ5. Ἰάθῃι ΘΥΥΟΙ ἴῃ Τ6]16 18} ΟΥ- 
σγιδυαη οὖ {0 6] ύατα οοπιρυίδιϊοηθμη ργορϑρδῦιβ οϑύ. 
Ἰὐύογύαββθ δὐὔϊδηχ διιοίου 5 ἸΟΟΪ γ6] βου ρϑιῦ γ6] ΒΟΥΙΌΘΥΘ 
γο]αΐυ: ΤΠΠλάτους καὶ μήκους ὀργυιαὶ πέντε ποιοῦςει λίτραν 
μίαν ργοὸ ἐπίπεδοι ν8ὶ ἐμβαδικαὶ ὀργυιαὶ οἴο. 
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ααυδάναϊδα {Ππὴὶ τη θπι 6 ἀγαθοὶ νοοαθ}} 5 τ Πα ἴη6 
ΒΔ ΓΟΡῚ ΠῚ ΔρΡΘΙΆΡΘ ρ]δοθί ΘΟ] Ραμ ΐ. [Ιἅπὶ ὙΘΓῸ ΤΘΘΟΓ- 
ἀθμλιν Θἰϊδπλ Δ η  τ1ΠπΔ ΔΠΊΠηἃ ΔΟΤΘ5[6Π) ΤΠ]ΘΠΒ1:Ρᾶτη [{||5856. 
{86 ἀδπὰβ ΟΥΓΟΎΪὰ5 ἴῃ ΟΠ Πα Ἰπ 6 πὶ οἵ ἸαιἰαἀἸη θη, Ομ ηΐπῸ 
ἰθιαῦ οθηΐιπη (ιιδάναίἃ5. ΟΥΟΥΪὰ5 Παρογοί, δοάϊαι5 ἰσὶ(αν 
ἀπποθηίδγ πη ΟΥΟΎ ΔΓ πὶ ὨΪΠ1] Πἰδὶ ἄπ ρ]οχ δὲ ἁπηηᾶ. Οαὰθ 
51 γϑρίδπη5. Οαηδτ ἰδίου ροίθϑί Ππιροῦὶ 5 }ΠΠ{πάϊπ6 ἢο- 
ΠΊΔΠΟ5 ΠᾶΠΟ ΤΘηΒΕΓΔΙη Θἰἴθο1556. {86 ἀπρ]0 ΙΟΠΡΊΟΙ 6556ῖ 
4πᾶπ| ἰαἰΐοῦ. Αἰαιιθ ἃρι(ἰ5ϑπηθ «αϊά6πη «αδγίδμπη Δι} ΠῚ 
ΘΟΠΐορΡα [ἰοοῖ. ἈΡῚ ἴπρθῦο ἀδοθῖη ἀοϑθηδθ ἴῃ ας] Π τη. 
νηὶ ἴῃ ἸΟΠρῚ ἀπ θιη, ομμηΐη0 ἀποθηΐδθ δοᾶθηδθ 4πδάγαϊαθ 
{γι θατπηίπς (ρΓ0]. δ 28). Θαυοὶ ἰσίτιῦ ἃ ἃ 6 Π ἃ 5 ἰπ ἰοπρίία- 
ἀϊποθιῃ οἱ ᾿δε ἀπ πὶ Πιρου απ Παρ Ραΐ. ἰοΐ ΟΥΘΥΪἂΘ ἴπ6- 
γιηΐ τη 1] σαί0}}}. 46 πὶ φιοάμηνηθῆο. ΠπΡΟΡΠ ΟΓΡΎΔΘ ἀἰ- 
ΟΘΓ6 ΠΟΘΙ. 

ϑθα ἰτηθη ππὰπὶ ΠΟμά πη] ΘΧρΡ] οἰ πηι15, «πποτηοο θυθπ6- 
τἰζ. αὖ ογογίδ. 486 Ῥ8.]}}0 τηδῖοῦ βαρίθπι ρϑάϊθι5 Ἀοπηδηΐβ 
6588 ἀρθαρδΐ, [ἰβάθιη τπ0 αἰρσίίο ἸηπΠῸῦ ἤδγοί. ΝΠ τὴ 
τηοάϊαπη βαΐουίαη {πὰ ΟΧ Πᾶο ΟΥργίᾶ ἰδοί5 δϑὲ Βοιηδηὶ 
υᾶπι Θχδο μη γαϊΐοπθ [6 Γ{ 8 1ὴ ΠΙΘΘΙῚ ρδγΐίθ. 6556 
γοΪ ποθ γηΐ ; Ιρ515 ἸρῚ (1 ΟΥΡΎΪΔ6 τηοάπιπη 860 ἀομἸπιιθνιιηῦ. 
αἱ ἰδία Θχδοίαὰ (ιιᾶπι Αἶχὶ γαΐί]ο νδ]θγοὶ ἡ. ϑδ6 4. {Δ ΘΓΆΠΊΙ8,. 
ἀυδηΐαπι ΓαμηΘ ἢ 1ἢ τηο 0 5δίου!Ο 56 ν 1556 νἀ θαηίιγ, [πὰ 
᾿ΡΘΓΟ [6 Γ6 πππτη τη Ἰπηητιπὶ {ὙΠ 1Οἱ.. {86 ΓΔΘΟΟΡΠῚ ΠΠ8η- 
ΒΓΔ 56Χ ΒΟΙΏΔΠΟ5 ΠΟ Ϊ05 Δοαιδί, ΔΡΊ 0015 56ΓΘΓῈ 50] 1108 
6556 58[ἰ5 οοηδίαί ἢ): ἀρραγοί ἰσί ταν βαΐϊογίαπι πηοάϊαμῃ, 4π0- 

8) Ῥυϊπυσση 1ζα ΘΑ] ΘΌ]Ο5. ῬΟΠΔΙη5, τὖ δηὐαθαπι Α6- 
ϑυρύϊογαμα οὐρνίϑτη ΒῈΙ1 1 ΟΙ Θτηι8, αα8 6 ΟΠ Ρ64685 ΒΟ. 
᾿ς ϑοαποῦ, ααδᾶγαία ογργία οὐβοῖδ ρ6 465 απδαάγδίοβ 5151... 
τηοάϊτι5 βαύοσιτιθ ροά, αυϑάγ. 10868:; γο8 Ἰριθαν τηοαϊ!, ααἱ 
βαηΐ ροάστῃ ἤθσα 81000, Ἰοησ 6 Βαρθιδηΐ ἱπρθσθτη Βομη Δ ΠΌΙΩ, 
αυοά δϑὺ ρϑάστῃ 98800. Τάτη γ6͵Ὸ ΘΧ βἃ ΟΥ̓ΡΥΪ8 4186 οϑύ 
ἴπ αὐϊηΐα Δ Ό.]8 γαϊϊοπθιιη βαθαποδηηιθ, Ταμι απϑαγαίδ 
ΟΥ̓σγῖα παροὶ ροᾶ. αὐδᾶν, 48535,,:ς. Ηἴο οτϊύοπαα δ 6 
νϑίθυαιη Θοηδαρίπα!ηθ ΘΧΟΌΥΥΘΗΣΙ5 ΠΕΠΊΘΥΙ ΤΠ 1 Β511η8, 
Ῥϑυίίοαϊα. Μοάϊαβ ἱριθαν Ὠαρθοὺ ρϑα. 9600, δὲ ἰγ68 τῃηοα!ὶ 
1ρϑατα ᾿πρϑυαπι Γϑοιαηΐ, 

4) Οἷς, ἴῃ ΨΟΥΥ. δοῦ. 1ΠΠ 8, 47: ἐπ ἵωσοντο Ζιοοηπίϊπὶ αργὲ 
γπθαϊήπιγεισι ΚοΥ 6 ἐγίἠϊοὶ βου ρεγρείμα ἀφο αοφιαδιϊϊ βαξίοπο. 
6 ἴπρούο Ογγθημθηβίτπιιη νἱάθ ποβίχϑιη Μοῖτγοὶ. ἡ. 2860. 
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Ὠἰᾶπι ἰΘΓιΪὰ ρὰγ5 [56 Ὁ] ἔπ||. Βίπο5. {ΓΠΙΟΙ πη 105 ἴἢ 88 Γ6- 
οθρί556. [τὲ ποο ἀπῖπὶ ρ6ῖο αὐ πηΐΠϊ σοποράδίαν., οτπι 1|ἃ 
ΔΟΥΘΒΙΙ5. ΤΙΠΘηΒΠΓἃ [06] ΠΟΙΏΘη ΔΟΟΘρΡΘΡΙΓ., ΠΑΡ 1558. ΘΔΠῚ 
5πππ πηθά πιτὴ ἔγαμπθη 1, ν6].. Π6 Ρ6Ρ ΔΠ αρ65 ἸΟαιᾶΓ, [1556 
{αρμπάδμι ἔγυπηθη τηθ 4 ᾿ππ| [8]6π|, 41|4}15 11 βαίου!ο πιοάΐο 
οομγοηϊγοί. (ΟΠ σΊπηιι5. ἰρῖπι. απ ἴῃ Αδργρίο [Ραμ θη] 
{πη 48Π| ΙΠΘΠΒ.ΓΔΠῚ ἴῃ τι81 [1|588 4τιἃ8 θΐπΠ05 ἘἈΟΙΏΔΠΟΒ 
πο 05 δααααγοῖ; ἀπᾶ6 «πάθη ΤἸηθηϑαΓἃ τ οορσηαίᾶ 511 

ρΑΒΙΓΘΠΒὶ τη0 (110. ΟἴΠΠ15 Τά6 πη {|| τη 015... Θαι 46 πὴ ἢ6 60Π- 
ἰθοίαγα φαϊάθπι αἰ] οᾶγ 6. διι51π) ). 

Ποηίᾳαθ γοϑίαι!. αἱ (6 φυδάγαρ θην 1ὰ τη 1] 5ΔίΟ 1 αἰνὶ- 
5Ι0Π6 ἀϊοδιηιι5. Ποοοί Ρ]]πῖπι5. ΑἸΟΧδη ὙΠ] {γα Θη11 τη {π|ΠῈ 
ΡΘΡΘμάἴ556 νἱσοπᾶβ ΠΠΠΡ5. οἴῃ ἀθχίαηί ἢ. Οτὰ 6χ Γι] 0Π6 
ΠΊΘΠΒΈΓΑΘ ΤΠ0{Π]| ΒΔ ΟΥῚ σοην ΘΠ αηΐ [Γατηθη}} ροπίο ΧΙ, οἰ 
ΧΧ τπ0}15. ἰῇ ἴπ ργοιηρία οϑί ἀΐθογθ Βοιηδηο5. Δ ΘΟ 5 
11Π|01}5 {πᾶ6 ΘΧΟΙΓΘΡδηΐϊ ἰρ885. απδαγαριηΐα ΠΠΓὰ5 {Ὑ1}0111556 
τηθ 10 Αοσγρίιο. γογιιμη οἵ ΠηΔ1π5 δϑὲ νἱηρΊη1 1} ἘΠΟΪΔΡῸΠῚ 
Ροπάϊι5. 4πᾶπ| τπι| (θη 6 6 ἴῃ ροπάθγαημο [τΓὰτηθηΐο πδρ]θοὶ 
Ροίϊαποει, οἱ 1146 λίτραι ἀιιὰδ ἴῃ ἴά}14 δΡοπίδηα ΘΟΙΏΠη6- 
Π]ΟΡΔ ΠΡ ΠΟῸΠ ἰδπὶ δ ροπάϊι5 4αᾶπι) δ ΔΟΤΟΓΙΠῚ αἰ Π]6Π510- 
Π65 ϑρθοίδηΐ. ΟΙηηΪΠ0 διιίθπι οογία οἱ δχαοίἃ Τη θη 811 ΔΡΤῚ 
ἀοἤηΐγὶ ποία! 6 Ροπάδγο ἔρημη θη ὶ σα ἴῃ ἀρΡΓῸ 56 ΓΑ (11. 

Ὁ) 106 οδβδίγθηϑι τηοαΐϊο ΘΟΉ ΤΟΥ ἘΠΒΘΉΒΟΒ τη, οὖ Μοπηηι- 
560, οἰξαΐοθ ἴῃ Μαοίτοὶ. Ρ. 94 δάμῃ, 2ὅ. Ααάο Ιοοῦτα ΔὉ- 
ΒΥ ΗἱρρΙδίγ. 110. Π| οδρ. 129, ἃ θ- Οδηρῖο 8] δίαμα: 
δίδου ἡμιμόδιον καςτρίειον ἑςπέρας καὶ ἡμιμόδιον ἕωθεν, 
ἵνα καθ᾽ ἡμέραν μόδιον καςτρίεςειον ἐεθίει τὸ κτῆνος (6 απ5). 
ῬΟΙ͂ΨΌΙ δοίδίθ (60, 89, 18) δαυϊο δα δααὶ νἱοῦστη τη θηβύχ τὶ 
ῬΥΘΘΡοθδηΐαν ὃ τηοἋ]} ὑγι101 οὐ 42 τηοῦϊ! ποτᾶθὶ, οὐμηΐηο 
ἰριύαν. ὅ0 τηοαἹ1, πηᾶθ Ππηῦ ἴῃ βίηρτ]οβ 165 τῃοαϊὶ 17... 
ἋΣ ΠῸΠ Ὁ]8η6 δχρίθηῦ τηοᾶϊτιπὶ οαβδίγθηβοη δὉ ΑΡϑγυγίο 
ΘΟΙΩΙΠ ΘΙ ΟΥ̓ϑὔπτη. ὙΘΥΠΙΏ ΤΙΩΘΙΏΙΏΘΙΒ ἴῃ ῬΟΪΥΌΙΘΠΟ ΠΕΠΊΘΙῸ 
ἴΠ65586 βδχύδιῃ Ῥδυύθιι {γι 101, αὐοα οΥαγίτβ, αὖ 18. ἀ] ΘΟ ΘΠ, 
οϑδὺ δϊτηθηύατα ποσᾶθο, ΒΘ ο1]16. ἸΡΊΡΟΥ τὴΐῃὶ ρϑυύβαδαᾶθο, 5] 
81) ὩΪδ1 πογάθασμη Θα0 ΡΥ ϑθθουθίαν, Ὀΐποθ πιοᾶϊοθ ἴῃ 
ΒΙΏΡΊΪ]ΟΒ α165 Θοτηρτύδαϊοβ 6588, Ποβϑατ6 0805 6586 Τη 6108 
ΟδΒ Γ ΘΏ888. 

6) Ν. ἢ. 18 8 66: ἰουΐδοίηιμηε (Ὑαχη ο α τα) οοἐ (αἰϊίσιίηι 
αἶψα 6 (μουβοπθδο αὐαυδοίμπι, φιΐρρα ποῆὶ δαοθάμηὶ πιοαϊὶ υἱ- 
οθπαβ ἰἰδρας, οἱ φεὶῖ σγαπίηι ἴρδιπι ροπάογτοί. ϑαγάμηι ααϊοῖί 
δεοϊϊδγαδ, Αϊοααπαγίμπιηι οὲ ἐἰγϊεηίῖδ. Ἐϊχϑοΐδτη θθ586 δηὸ γ8- 
ὉἸΟΏΘμ ἀοιηοηδίγαι Φτιθῖρο 1 Ρ. 290 5. 
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ΑἸϊὰπι θ᾽ [} ΟδΙΙ558 ΠῚ ΟἸΓΟΙΠΙ ΒΡ] Οἰ ΘΓ θιι5.. {αὰ ἁἀάποιϊ ἢο- 
ἸηΔηΪ οἱ (υδάγαρίηϊα ΡᾶΡ (65. Τ]0 61 βαίου! ἰθοοΡπί οἱ θὰς 
Ιρβὰ5 λίτρας Δρρθ]]ανονὶηί, σ αν 5511η115 ἀπο υ Θοοανὶ  70- 
᾿υι5ῖπ15. ΔΙαθοίδηι5 7). ΝΙπΐσι λίτραι [μα ἴπ0 ΒΟΥ ΟΠ6. δι 
111}611ἃ 6. φαΐϊθιβ 1 ΓΘ ἢ Δ Ρ 115 τὰ ΟΠ] } 115 αἰ θαηΐαν. Εγαί 
ἁσίθηη 111}6}1ἃ ἃαΐ ἀΘ ΠΑΡ} (ἰθοἰ μὰ ΡὰΓ5 ἅτ! 565,6 ΓΕ}: ΘΓΡῸ 
Β6β θυ γα γι] η6 1106}1ὰ ἀϊοὶ μοίθϑί ἀθην}} ρᾶγ5 σαδάγα- 
Β6511ηἃ. [81 νΘῸ ᾶθὺ ΔΓρΘηΪα ἃ ΓΑ110 ἃ 411ἃ5 4ιυδϑοιη- 
4186 165 Ἰῃης6 ΠῚ 11ἃ ἰΓδηβίο  ]γαΐαΡ, αἰ ἃ5. δῖνθ 501 {ΠῚ 
ΟΟΠΙρΙ ΔΓ Ο΄ 1" ΡΓῸ ἀθΠΆ 10. ρΡᾶΓΓ65. Δα ΘΙ οἰπ15 Πθρθηΐ οἱ ἀ6- 
ΠᾶΡΙΔΘ. οἱ νἹΟΘη ΔΓ 86 οἱ 4αδΓροηΔΡ]Δ6. 11 Θχἰβίϊμηο Ποιπηᾶ- 

085) ΟΠ] ΡΟΠΑ 5 1061] ΑΘΡΎΡΙΕΠΙ φαδάγαρτηϊα [ΘΓ ΠΡ αγι., 
6556 βοίγθηΐ, διβϑηΐαυ]ὰ Γδίΐοηθ δά Ὡρτθβίθη Π]ΘΠ ΒΓ ΔΩ 
ἰγδη5]1ἃ 2041] ϑδίου] [6856 ρᾶγ 65. 4αδάγδοίηΐδ Θά5 6486 
110861185. ἀγᾶθοος διίθιη λίτρας Δρρ61}1αν 558. 

Νϑααθ ᾿οο Ομ ἰδ τ νι ἀοιαν. 11061186 «απ δηη Ρ81- 
161), ΟΥ̓ γἱᾶπ 4αυδαγαίδη), ἰδη 11ΠΔ ΠΟ ῬΓΘΠῚ {τι1556 ἀπ] 410 
ΒΟΙΊΡΕΪΟ,. ΜΠ] 86 ΠΟΥ] ΡΔ01]ὅ). ΟἸηηϊηο ἰσὶ αν οί τηο- 
(ΠῚ 58 Γ01}1]}. οἱ τη η8ι1ἃ οἱ ἀθβογρι] 0. ἀρ 15511ὴ)ἃ [αἰ δή ᾿λο- 

᾿ ΠΏΔΠΔΙῚ ΟΟΙΠΒ:ΘΙἀΪΠ6 1. (π|ὰἃ 46 ΤῈ ροϑίθα ρϑιιοὰ Δ 6 Γη115 
(δ. 27). 

1)6 οιδῖίο δἱρεοααῖϊ. 

26 ΑΙΤοΡὰ μαϊ15. ΦαδΔΟϑ Οἢἶβ ΡᾶΓ5. 4πᾶ6 δὲ 46 Ὀ]ρ6Ή4]1 
ΟΠ ο. οὐ 6 ΟΥ̓ΡΎ]ὰ 5815 δχρ] ον πη 51}. Ἰἅτη [ΔΟ1]1π|8 
Ροίοδι 4) 501ν1. Νδηι οἱ ᾿οτηδηαμῃ ἔτ1556 ροάθιῃ αὶ ἀπρ]}- 
οδίτι5. ΘΟ] 1 οἰΠοογοί. οἱ ρθη οὐρα δά Αρθργρίμιμη 
ΘΓ Γ8 ΠῚ ῬΟΥΠΘΓΟ ΟΘΓΓῚ ΠῚ 65΄. [ΔΠΔ| ΟΧχ ἀπ 1{ἃ ΓΙ ]0Π6 4] 
ΘΟ} ῬΠΠΘίΔΘΓΟΙ πόνθη05 ΔΘααδ ηΐ ρο 65 Ποιηᾶποβ (δ 18), 
ππκ6. 1) ΟΟΙηριίδη0 Πη0]65115511η86 ΟΥ̓ ΘΙ Δ 111" ἃ) 565 οἱ 
ἀπο] αΐ65. τ ἰρταν ἴῃ Δοργρίο ΒΟΙΠΔΠΟΙ ΠῚ ΘΠ ΒΕΓῚ5 
18 915 ἸηΔΡΊ54116 ΡΓΪΠΟΙ ρα 15 4πἀ5] ΘΟΠοΘ θγθίι", [δοίη οβί, 
πὶ ΔΗ Π 4τ15. ΟΡ [πι5 ΡΙΟ]οηδίοιι5 δῖνα ΡΠ] δίδου θι15. [ον] 551Π10 

4) Τ1ϑίγ10. ρᾶγύ. 8 6ὅ. 74.. Οομῇ, Μοιηβθῃ, (΄. ΝΠ, ἢ. 
Ρ. 200. διεᾶ οχρ]ϊοδίϊαβ 46 ἢ15 αἸΒΘΘΥΘ ΟῚ ἸοΟῖ8. ουἱῦ, ΟἹ 
ἰὴ δἰύοσα ἤαϊτβ Πυὶ ραν δα Μϑθοϊϑηατη ῬΘΥΥΘΏΘΥΙΠΊτΙι5. 

8) . πὸβ5 ἴῃ Μοίγοϊ. Ρ. 68 δάη. 2, Ὁιϊαίπτη δουῖριι- 
Τὰ Βᾶαροῦ ρμϑᾶ. απϑᾶν,. ὅ0, οΥργία αἰϑᾶναΐῖα ρΡοᾶ. 48. 
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ἱπογοιηθηΐο δἀάϊίο ργοάιιοογθίι δὰ ἀπόναμῃ ρϑάσιῃ Ἀοιηὰ- 
ΠΟΓΙπ τη. Οτδ6 Π]ΘΠΘῸΓἃ {ΙΔ ΟΟΙΏΙηΟ ἃ τηᾶχῆηθ δὰ 
ΔΡΤὶ ΠΙΘΠΒΟΓΏΙΩ ΓΑΙ 065 [6 ΓΙ, πο δὲ χαρά ἀΐοδιη Ἶ). απο 
ἰσίταν Πα 065 θ᾽ ρϑάδι θη οαθ πη 6χ ΔηᾺ 410 Οα}} 110 ΑΘΡΎΡΙΪΟ 
δίχιθ ἴῃ ἰρ8ὰἃ Δορυρίο ογίιμιῃ. θιιοά ποϑίγιιπι ᾿ῃνθη 
4υδηι] τηοιηθηϊ 511. ΟἸΏΠΘ5. Ρα10. 4] 84 Π!ὰἃ5 Γ65 βία ἃ 
σοπίυ]ογαπί ἃρποβοθηΐ. ΝΠ ΟἸΠ ΠΌΡΘΙ ἰποθγία οοηϊ οί Γἃ 
(ππιδητπορο!! θἱροάδ] πη. οὐδ απ ἱπνθηίιμη 6556 [μϑίγοη- 
Πἰπ5 4ΠΠ|16 5ἰαία 55θη: 5). πθο, 4πἃ 46 οδιι5ἃ ἱπνθη (15 6586, 
΄υϊάφαδηη οοπϑίαγοί : ἰδπὶ οἱ {τἃ 6χ δΔη {ἃ ΙΠΘη50Γἃ οἵ 
48 ἴῃ ἰθγγὰ ἃΐ{ιιθ οἰ Ϊδπι (0115 ΟΧ Οδι.515 ὈΠΡ664115 τηθη- 
5:1νἃ ἴδοία 511. σοΙηρουία πη Δ ΘΙη15. 6 ἰθΙηροῦα ἃιιΐθηη 
ΠΟ ΙὨΪΠ15 41 π| «(6 ΓΘΙΪ415 ἀἰββοηίῖο. Νδιη οὐ [μοί ΡΟ η- 
πἰιι5 δά ΤΙΘοΙ0511 δοίαίθπ), ΕΘΠΟ ΘΓΡΊ5. δἰϊδπ δἰ ἀθοϊ τὴ 
58 ΘΟ. 1π| Ὀ]Ρ6(14115 ΟΠ} {1 οΥ σίηθπ Γοία 6 γ 115), π1Πὶ φαϊάθιὴ 
114π| απ αἰχὶ ἃΓ θη ΓΙ Δὴ ΓΑ 0 Π6Π), Θἰ51 ἃ})0 ΔΗ {11|15511ηἃ 
δθίαίθ δι βϑοιπάμιῃ Ὁ. (1. Ἢ. βδθοι ! πὶ ΡΓΟρᾶραίδη) 6556 
οοηῃϑίδί,, ἰδιηθη ἰΟΠη50 ἰη46 ἰΘΠ]ρΡΟΓΪ5. 5ρϑίϊ0 5θυναίδη) 6556 
ΤΩΪηἶη6. ΓΟ }}}16 νἱἀθίαγ. (δγία ἤθη υἱΐγὰ (Ομ 5 ΔΠΈ1η1] 
δοίδίο πη. 41] ΠΟνΆΠη. ΔΙΙΓΘΙΙΠῚ ΠΙΙΠΊΠΉ11 ΠΟΥΔΙΏΠΙ8 ΡΘΟΙΠΪ88 

οοπηριιδηἀδθ Γα(οπθιη [6οἱζ. 1181 ΓΘ ΘΙ ΔΡ[Ὧη Τα] Π ΘΠ 
Π τἰ511 [856 Π160 116 ἰΓ6 ΔΙἢΓΙΠΔΓΘ οχίϑίϊμηο. ΕΤΡῸ ΠΟῸΠ 
Ροϑί ἰθγ πὴ 58 ΘΟ. 1Π}] οἃ ΔΡΤΘΒ.1 ΠῚ ΤΠ] ΘΏΘΕΓΔΓΙΠ ΓΔ110 4186 
δϑί ἴῃ «υϊηΐα [4] 18 1η5{Π{π|ἃ 6556 ροίοϑί. ]η66. ΠΘΟΘΘΒ8ΓΙῸ 
ΔΙ ΓΘΓ Τα Οἰ ΠΟΙ πγ΄, Ἰᾶ πη (6 Γ[10 5 ΘΟ] 0 ἴῃ Αθργρίο ρΓΡΟν ΠΟΙ 165 

1) Βϑοῖθ 1,οἰγομηῖτδ ἡ. 205 ρϑιοῖβ θχροηϊ, Ὀἱρβ 8115 
γαΐϊο αἀαδηΐο ΔΡΌΣΟΥ αἀὐϑῖὴ Βοϑασὶρθά8}18 δὰ ἱπρουὶ ἀθϑουῖ- 
ΡύϊομΘ ἔπουῖῦ, Νδπιὶ βΒουϊρα]αη μαθοῦ ὈΙρθᾶ8165 οα το 
᾿ὐτὰ 2ὅ, 5656πὶρ648165 Βοιλδηοβ 44 ἃ, δπύϊαποβ Δοργρύϊοϑ 
80 59. 

2) ιυοάᾶ Τι,οἰγομηΐτι5 Ρ. 266 6 Ιοοὸ αποᾶάϑδιη [οϑ. Ραᾶϊδ- 
Β1Π11, ΒΟΥΙΡΙΟΥΙΒ ΒΥΖΘΗΙΩΙ, αὐαἱ ΧΙΥ βᾶθοῦ]ο νἱχιῖῦ, ἀθιηοη- 
βίγαγιῦ Ὀϊροάδ]θη οαδτύαμα 1118 δούαίο ΟΟμβῦθΠΙ ΠΟΡΟΪΙ τι51- 
ἰδία ἔπ|556 (ν. ἴηἶνα 8 857), ἤθη οοτίθ οϑ]οαπθοίαγ; τηΐ- 
ὩΪτη6 ϑυύθιη ἱπᾶθ οομοϊυᾶουα ᾿τοαϊῦ ϑϑᾶθη ἴῃ ἀγ6 ΟΥ̓ 
δίαιι6 ᾿πνθηΐιμη 6586 ἤὰποὸ Οαδιύατη. 1, ΘΙΓΟΠΙ βϑη θη 81 
ΔΙΏΡΙΘΧΙ δαηῦ Μαυητι5. Ρ.. 206 οὐ ΕΘΗ ΌΘΥρίαβ Ρ. 47. 
τς 8) Τρίχομηΐαβ Ρ. 261---2}1 46 ὙΠΘοάΟβΙ: δθίαϊθ ΠῸὴ 
ΠΡΟ ὈΙΠ16υ συβρίοαίαθϑ οδϑῦ; αὖ αὰ86 ΕΘ οΥρίαβ (Κ0955- 
[ογϑμομηνηρεη οἷο.) Ρ. 417 βίδθαϊν δὰ ταΐϊγϑιη οοῃϊθοΐδηαὶ 8ῖ- 
θη ργοααηΐ, 
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Ὀϊρθάδ!ϊ οαθὶϊο αἰ οΟαρ᾽556. Αχαρ πίηο φαϊάθη) δὰ ὁ0η- 
βαιδιιο οἰΐδπι ἀΟηβίδ ΠΠΠΟΡΟ] τὰ ρογνθηὶ ἸΡΊ 46 δα φαδρίαπι 
ἀἰθοι πη Π564116 5 ΘΟ. ] ἢ ργΓορᾶσαίᾳ οδ΄, ΟπδΙη 8Π| ρΓδ6- 

ἀμδ 

ἴθγθὰ βϑημῖπιπη) Ἀομηδηππὶ ΟαΡ πὶ {αὶ 6ϑὲ βοϑααυϊρθάδ! β.. 
Βα ἸΟΟΙ ΠῚ ἰθηϊ 556 οοημϑίαϊί. 

)6 πιθηϑβγὶς ψιϊπίας ἑαθμίας σοποίμδῖο. 

δορά τϑάθδμηιβ δὰ ἰρϑᾶϊη χαϊηΐδπι [θα] απ. Ὑ]ἹάΪΠηι15. Δη- 
{͵ 85 ΑΘΘΎΡΕΪΟΓΙΙΠῚ ΤΠΘη 5 Γὰ5. ΟΠ] πὶ οἱ ΟΥΡΎΔηη 1[ἃ 1Π|- 
πηιΐαίας 6556, αἰ ΘΟΙΠΠ048ἃ Τα 0 Π6. ΟἿ] ΟΠ Π15 ΤΩΘΠΒΕΓῚ5 
σοηνθηγθηΐ. [Ππ46 Ποὺ ᾿Οἰΐδ ΡΓῸ ΟΟΡΐο ΟΟΡΠΟΥΪΠηι5 οἱ ρΡ6- 
ἄδπι οἱ βαςιλικὴν ςπιθαμήν Ἐοιηλημᾶὰθ ΤηΘη81Γἃ5 6856. 
ΕΥΡῸ δἰ ΠΏ ΠΟΓῸ5 ρθάθ ηθηϑιγδθ 4086 ἴῃ Θϑιίίθπι ἰδ}0}}}ἃ 
Αἰθγαπίαν οἱ ἁπλοῦν ἃς διπλοῦν βῆμα. ἢ. 6. ργδάιι5 οἱ 
Ῥά551:15. ΠΟΙΠΔΠΟΡΌΙ διιηΐ. Ηδηο 151 {Π ΡΓΟΡΟΙΪη15 ΠΟϑ ΓΘ 
ΔΙΓΘΙΠ]Θη Δ [1015 5. ΠΏ ΠΔη. Ροβίααιδμη Αδσγρίο ἰῃ ἘἈοιηᾶηο- 
ΤᾺ ροίοπίαίθηη γοάδοία ΠΟ 50}15 ΡΟ] Θπηδῖοῖ 5. βῖνθ Ῥἢ1]16- 
ἴδθγοῖβ ΠΟΙ ΠΟΥ Ρ65 οἱ ᾿προγιτῃ δα σαπί (δ 18). Ιοη- 
δίοΓΘ ἰοΠΡΟΥΪ5. 5ρδίῖο πΓΓΟΖΒ ΠΠΘΠΒΌΓΔ6 σΘΠ6 06 ἰΐὰ αἰ 
ὁΟηϑαθγιηΐ. αἰ οἵ ῬΓΟνΙΠΟΙ4]65 οἱ Ἀοιηδηὶ 51185 {{Π14116 Γὰ- 
ΠΠΟΠ65 ἰθπογθηΐ. π6ὺ γ6γῸ Πὶ ΠΠΟΓῚΠῚ ΤΠΘηΒιΓᾶ5 ἰο!]ΘΓΘηΐ. 
564 [ΔΠ6 ΔΠΠ15 ΟἸΓΟΙΠΉΔΟΙΙ5 Τη 8015 ἸΠΔ5ΊΒ54πι6 ἈΟΠΊΔΠΟΓΙΙΠῚ 
οοπϑιθίμο 1145 ῬΓΟΝΙΠΟΙΔ]65. ΠΠΘΏΒΌΓΑΒ. ΘΧ 51 ΠΟΠΊΪΠΙ1ΠῚ 
ἰδη Ζιιᾶπη ΓΘ ΟναΓαΐ. [πὶ (6 ΓΓ]0 [6 Γ6 βάθια] ΡᾺ}]166. οἀϊ- 
οἴαπῃ 65. αἱ οἵ ΠὨΪΠΟΙΟ5 ΙΠΘηΒΙΓ86 34 ΡΘά 6 πὴ ΟἸΏΠ65 οἱ σΓὰ- 
ἄὰ5 οἱ ρᾷϑϑι8 Βομπιᾶηὰ Θ5ϑϑθηΐ. ΟΕ π5. δα 6 ΠῚ ΔηΓΧᾺῸ5 
Ριο!οιμαίοιβ. 4αὶ ρᾶ1}}10 τηἱποῦ [αΐΐ Ὀ]πΐ5. ρθά θι5 ἈΟΠΊΔηΪ5. 
δ ἰρϑὰπι Ὀἱρθάδ!οιη τηοάππη διιρογθίαι.. ἀθη 616 - ΟΥΘΥ]ᾶ, 
486 Ο]1πὶ ΡΆ1110 πηαῖον {αἱ{ βαρίθηϊβ ρϑάϊθιι5 Ἀοπηδη]5. 115- 
ἄδιῃ πη0 ἀϊριῖο τηϊποῦ, οἱ ἀποθηΐδα ΟΥσγίαθ συδήγαίδα ἰογ ἃ 
Ῥ4Γ5 ᾿πσονὶ 65586ηϊῖ. 

Αἀϊαπροπάα βυπΐ ρᾶιοᾶ ἀ8 4}1}5 4αϊ θυ λπι ΤπΘηΒῈΓ 8 
4086 ἴῃ ἢδοὺ ἰαθι]α γαρουαπίι, ΡΥΙΠΊ ΠῚ. 1π 8Π {14 1551Π|0 
Εθγο τηϑπὰ βοιὶρίο ἢ δάάϊτα5 δὲ κόνδυλος, ἀσογὰπι ἀϊρὶ- 
ἰογαπ τηθηβαγ, ἦα {πᾶ 4110 1000 Θχρ]ϊοαϊπηι5). Ταπι λι- 
χάς, 4186 νοχ ἴῃ ΠΡ Υ15 ΘΟΓΡαρία ΓΘρΟΓΙαγ, ποβίγα οοηϊθοίαΓὰ 

1) Ψ. ρυϑϑῖ οὐἵἷ δά πδὴἊ ἐβθα] δι, 
2) Μοίχγο!. ρΡ. 88. 
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οΟ]]αίο -ῬοΙΙαοὶς ἰοοο τγοϑιϊαϊα οί. Ἐδάθῃ ΤῸ ΠΟΙΏΪΠ6 
κυνόετομον ἃρρθ!]αίιν. Εἰ ρά]πηι5 βίνα παλαιςτής οἰἰδπὶ 
γρόνθος, Π. 6. Ριρπαβ. παπουρϑίαγ. Πθηϊααθ ἀμ46 πον 
ἀντιχείρου ν6] ὑτίαπι ἀἰρΊ ΟΥ μὰ Πθπϑιιγὰ οΥίἃ 5ἰΐ, ργοο να 
αϑὲ ἀἰοίαᾳ. Νδιη οὰπὶ ΟΥ̓Ογί βϑρίθηι ρθά!)ιι5 ΒΟΙηΔηΪ5. να] 
ἀυοάοίτιρίηία ρα] πηϊδ ὍΠῸ ΕἰρΊΓΟ ΙΠ]ΠΟΙ 6888. [ηβ0Π{π|πΠὶ 
αϑί. αἱ. 51 415 δ ΤηΔΠῈΠ 818 Π| ΟΥ̓ΘΎ ΔΙ [ἀοογοΐ, 56ηοὶ 
ῬΓύ ρα]π|0 μο]]οθπὶ ΡοΟΡΓΘοἴμη)., αὶ δϑὲ {γαμη ἀρ  (ΟΥπι, 
ΔΡρΡοποροί. ἢδθο θηΐϊπη δϑί ϑδθηϊθηϊἃ υϑρθοῦαμὶ (δ 12): 
τοῦτ᾽ ἔςτι τοὺς μὲν εἴκοςει ἕξ (παλαιςτὰς) ἐςφιγμένης 
οὔςης τῆς χειρός, τὸν δὲ τελευταῖον ἢ πρῶτον ἥπλω- 
μένου καὶ τοῦ μεγάλου δακτύλου τῆς χειρός. 

ῬνδϑίθςΡς δΙρθάδ! θη) οἸ ἐπα] νϑ πβ 1015. ΟΡ]. 4] 5685- 
{αυϊρθ 4115 [1{{ὀ ΠῸΠ ΡΓΟΓΡΒΙ5 ΟΡ] οΡαΐα οϑὲ Π]ΘΙΟΓΪΔ, 
{αρρα 40 ἴῃ ἸΔρΡΙ 15. οἱ Πρ 5. τπηθ 16 015. Θἰγη τι τ] 
50] 6γθηΐ, τπιη46 λιθικός νε] ξυλοπριςτικός ἀἰοίιι5 51 (δ 11). 
Εἰδὶ δηΐπὶ νοχ ξυλοπριςτικός ἴῃ ἱρὰ [θ]ὰ πο ἸΘρσίίαν, 
δχϑίδί ἰδιη 6 [ἢ 1110 ΡΓΠΏΔ6 ἰδ) 1146 Δα! ἀτηθηίο (δ 12. ΡΓΟ]. 
δ 20). Εδι δυίδιῃ, τι β'ρηϊῆοανὶ, πᾶθο ἰρϑθὰ δηί αὶ Ρίο]6- 
τηδϊοὶ σα 11 τηϑπϑιιγᾶ, ποη Βοιηδηϊ, τι Π᾿οίγομηΐο νἴϑιπι 6ϑἱ . 

ΤάΘΘΟ Οἷπὶ 46 Δ}15. {πὰρ 46 ἃγίβ πηι !θ πὶ ἴῃ ϑδάθηι 
(Δ }1ἃ (12 ----14) ρΓδθοΙρί πη (τ ἀ6 [πη] ο] 0 ἀπιοάθο πὶ 
ΟΓΘΎΪΑΡ ΠῚ. {π|Ὸ 4πιὰ ἀ6 οαδὰ ργδθίου ἰαϑίαπη σὠὐκάριον 
δεκαόργυιον υἱϊ οοηϑιθνογίηΐ., 5815. βουβρίο 6 ἃ} 'ρ50 [ἃ- 
Ῥ]86 διιοΐίοῦα Θχρ]δηδίαν. 

ΠΘηΐψ6 Οὐ ΟἸΠΠΘ65 ἢδ5 ΙὩΘη ΒΕΓ ΠΘΠ0 Διο ΟἸΙΠῚ 
ΠΟΒΓΓΙΒ ΘΟΙΏρΡΑΓΥΘΕΪζ.. [4]}}}18 ΠΏ ΘΑΡΠ ἀρρΟΠΘΠδη) 6556 ἰϊ- 
(ἀἸΟν]Π}115. ΠῈΧΙ 115 δαὶ ΓἰΙΟΠ6Ιη ἃ}} 60 ρ6415 Ποιηδηὶ 
Ἰη040 4αθιη ἰδγίϊο βάθια] ἸΘρ᾽ ἰπηὰπὶ [αἷ556 οοηϑίαί ἢ. Δ6- 
αιδηΐ 1511}, 51 οὐ ΒὙΔΠΟΟΡΔΙ]ΟΓ ΠῚ ΠΠΘΠΒ.ΡΙ5 ΟΟΙΙρΑΓΔηΐαΓ, 

ϑυκτύλοσι .. τ ὑῶν το νος ΟΟΙΒΑ τηθῖ, 
"προ ἐρεῖ κ  ἐρρλοιν ᾿Ου ΟΒθθ ξ τς 
ἀντίχειρον (τέταρτον ςπιθαμῆς). 0,0651 «--- 
παλαιςτής (τέταρτον, γρόνθος). 0,0786 «“-- 

8) Πεοῖ. Ρ. 204 5. 
4) Ὗ. ποβίτϑιη Μοίγοὶ. Ρ. 71ὅ δᾶπ. 129, φυβδε 101 ᾽8- 

ῬΘΙΟ ϑιαοίουα Ρ6618 Ῥοβίβθυϊουβ τηθηδαγα Ὀγοροϑίΐα οϑῦ, 68 
δθαπδύ χτηϑῦγ, ΕὙδηοορ, 0,29422, 
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διχάς τς ον 
᾿ςπιθαμή (ἣ βαειλική). το π 
πούϊζξηι θῦν ονρν, θ0.3944 --- 

[πῆχυς (ὁ λιθικός, ὁ ξυλοπριςτικός) 0,525 “--] 
πῆχυοῦ ἐπρέτ ἐὐῆ τος ὠΡΩ) 588 -- 
βῆμα τὸ ἁπλοῦν. .  βιυ θ 736 --- 
βῆμα τοιδιπλοῦν Ὁ. Ἰπη  ἐβάμ δός, 1.41| Ξ:- 
ὀργυιά ἘΠ οὐ ΤΡ ΒΘ. 6. 
εὠκάριον (χοινίον) εν δ ΞΘ, -- 

ὀῤγυϊά (φυδάγα Ὁ) 0 .΄. ΠῚ ἀ 100 πίδιν ὑπιϑῦτγ: 
λίτρα ΤΉ ΝΥ 2 τ Ὁ ΕΘ ΒΘ  Ξ  "ε- 
ςπόριμος μόδιος, «ἐδ ΤΥ ΒΒΒ,20, πο -- 

ΡοΟΒίΓΘηΟ ΘΟΠΊΠΠΘΠΊΟΤΟ ἱπ ΠΟΥ ΡίΪοη6. ΠΙΘΓΟΡΊΥΡΙ]οἃ, 
4π|ἃ8 Ο11π| ροϑβἰΐα 68 ἰὴ ἴθιηρ]ο ἈρΟΠ ΠΟ ρΡΟ 15 ἥαρπδο (Δα [Ὡ] 
5} Ρ[Ο]Θπη860 ΧΙ ΑἸΘχαπάτγο 1 (ἃ. 107 .--- 89). ΔΡΤΟΓΡΊΙη ἰθπΠρ}1 
ΔΙ] ΠΏ ΔΟΟΙΓ Αἰ [5ϑἰπη6 ἀθ βου ρ απ ἃὺ (ΠΠΠ ΘΠ 51} ἰηνΘΠΪΓῚ 
ΟΠ ΒΟ ΠΟΘΠΠ5 {Δ Δ{15. αἱ Π6ρ510 5) νἰβιτη οϑί --- πᾶ6 0 ΘΠΪΤΩ 
ΒοΠοθηΐα ΓΘΟΘΉ ΟΡ 6556 4 ΘΠΠΟΠ 5 ΓΔ ΠΉ115 ---- 564. ΔΗ {815 
ἃ ΤΏ ΠῚ ἃ {15 (δ 17) δου {16 ραγ θι5 αἰ π2 1115. 4 αν 15, οοἰᾶ- 
ν]15. 56χίϊ5. 460] 15. {Υ] 06 51Π}15 ΒΘΟΌΠΑ ΙΝ. 

226 "αφπιεπίο ψιο ογρυῖα ἀοβηΐζιν. 

οΩ Θιυϊηΐδα ἰάθη] 6 σα Πα χί πηιι5 ὈΓΘΥ 15 ΓΓαΘΊ ΘΠ} ΓΘ ΟΘΘη- 

[0γ6 δδίδίθ βουϊρίμμ ᾽). 101 ναῦῖα Γαΐ ]0Π6 ΟΥΡΎΪΔΘ ΠΠΘΗΒΕΓᾺ 
οἱ οχρ!οαῖαιν οἱ ἀδπηϊίαγ. Οπᾶθ ΟΥΟγία ΟΠ ἰη1{10 ΠΟΥΕΠῚ 
ΒΡΙ Δ Πηὰ5 ΟΠ (αδάγαηΐθ μά ΠΟ ΓΘ ἀἰοαίαι", ἀρρᾶγοί 46 ϑδάθηι 
Π]ΘΠ5.7ἃ ἀἴαπι6 1η 4αϊπηΐα αι! ἃσ]. δεά πὰρ δά! 5αηΐ, 
ἴῃ 115. ἴᾳΓ6 Πδθγθᾶβ δἱ διῃηθίραβ. Νὰπι ργοὸ ἀντιχείρῳ νεῖ 
{5 ἀἰρῚ 5 ([4}. Υ, 12) κόνδυλος, ἢ. 6. ἀπογαπι ἀϊρίίο- 
ΓᾺΠ) ΤΠΘΠ ΒΕΓ, ἃ Ρ] ΠΟΥ Βα] Δ41 Πα θα. ΑΟ γ6ΓῸ 
ΘἰἸὰπη ἴῃ 050 ῬΔ]ΙΠΟΓ ΠῚ ΠΙΠ]61Ὸ (Κη.) ΘΓ Γαΐ πὶ 65ΐ. ΘΠ γ Γᾶ 
γαϊΐοηθ ΚΖ΄ βου θαπάμ 511. 864 γϑύθουῦ. 6 ἃ ἴρ80 [γὰρ- 

5) Υ. οοτμχηθηὐαὐϊοηΐθ Βαρτδ 8 17 δαπ, 6 οἰὐαίδο ἢ. 10ὅ 58. 
1) Τιοριταν 101 κοντός, ἢ. 6. ρϑῦντιβ, βύδύυσα ρι1511118, 

86 ΝΟΧ δϑὺ ὑϑοΘ: ]ΟΥΒ βἶνϑ Βυζδην πὶ Βουη15. Υ. θῈ- 
Οδηρῖθπι ἴῃ ΟἸοββαι, τηθᾶ, οὐ ἰηἴ, ατὰθο. 
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τηθηἰϊ διοίογο. ααἱ ᾿ᾳ ποϑβοῖο 410 δχ ἰ0γῸ ἴῃ ὈΓΘν 5. οὐη- 
ἰγάχϑῦ ἢ). ΠΟ ΘΡΓΟΥ 518 βγοίθοίαβ.. φαδργορίθν οοά οἶ5. 50 Γῖ- 
Ρἔπ πὶ ΠΟ] εΪ ἱπηπηαίδΓ6. 

ἴῶ6 ἐἑαῤμίωα Κ᾽] Πετοπῖίαπα. 

ϑοαυϊαν ϑοχία ἰαθ] Δ. (πᾶπ) δὰ [ἀπ σθηῖι5. οἵη 29 
(αἰηΐα ΤΘίθγο π πη 6556 6 Ρ]Θ(Πγὶ οἱ βἰδά ]ὶ ἀθπ! 0 Π6 ὁ0]}1- 
σῖτα, Οιοά οηΐπὶ 5ἰδάϊαμη ἀθοθη) βορὰ ἤάθΘΡῸ ἀἰοΙ (αΓ. 

ἰάθη) ἀθοθηὶ ΟΓΘΎ ΔΙ ΠῚ 5ΟΟΑΓΙαΠ ἰἶὺ ἴα 1ΠΠ|ὸ ἀθργθμθη- 
αἴπιι5. 8564 εἰν μᾶθο ἰαθα]ὰ 60. χιοά ρΡθίθι' 5ΟΟΡ ΤΙΠῚ, 
αιιοά 6χ δηίίιια ογογία ῬΕΠδίδογθα οὐ απη 6586 ἀθιηοπϑβίΓἃ- 
γἱμ.ι15 (ὃ 20). ἃ]Δ6 ΖΘ τηθηβιγὰθ ΡΗΪ]δίαθγθαθ αἰΐδυαη- 
(γ. Νδη) οἴ ἃοάθηδ6 ἰγ θα δηίαν 5ρ {πάη βϑάθοϊιη. {81 
ϑαηΐ ἀποάθοϊπη ρ6465. οἰ Ποῖϊ(αν. αὐ ἀοάθηὰ ΕΠ δίδοΓρα, 5ρὶ- 
ἐπα Ἀοιηδηᾶθ 5ἰηΐ. Εγϑο οἰϊαιῃ ρ]θί σαι οἱ βίδάϊπιπι δά 
ῬΙΠΠ]Θίδουθδᾶμη ΓΑ ΟΠ θη γοίθγοπα βιιηΐ. Τρ θνιιπ ἀιι6 πη 00 
Ιοθο ποὸη οϑί φυδάγαία, 56 ρογγθοία τηθηϑαγὰ, απ ρ]1οἱ Ρ]6- 
[ΠγῚ Ἰοποι ἐπ 1πη6. Π6. τ ]Π]αυῖο Δ! ριίαν. Εἰθηΐπὶ χαρά ι 
ἜΗΝ βογρίαπι ἱηνοηὶ: Τὸ μίλιον Ζε κθ, 
ΒρΡΘοΙοδὰ οοπϊθοίαα ἰῃ ἔς: ςπιθ. παιίανι!. {86 ἜΤ 

Β.ΠηΠΙἃ ΘΡΤΘΟῚΘ οἴιπὶ ἀοᾶθπᾶὰ 56 θοΐμη ἐη ἀν νθι ΘΟΏΨΘΩΗΙ. 
561 [ἀπιθη οἴη ἴῃ ΟΠ 15. ΓΘΙ 45 ἐά }}}15 5ἰ δ ογιιη). ΠῸἢ 
ΒΡ ΔΙ Δ ΓΙ ΠΙΠ]ΘΡῸ τ Παρ πτη ἀοΠηϊαίαν.. οσοὸ τὰ εἶπ τηὰ}- 
ἰππηιι6. οοηϑίἀογαία ζ΄ 5 στάδια 5Ξου θη άτιπη 6556 ἰπάϊοανί. 

{Π γον ον ἀϊοαπι. οχ ἀπέ πα οοπϑαθίιαίηθ γορϑιπηίαν 
,ἴη πὰρ ἰδθι]α Ομηπθ5 Ρἢ δίδου θα ΤηΘη5ιΓὰ6. 40 ἀοάθηὰ δά 
ΒΟΠΟΘΠΠΠ)., απ 5. Δα Ἰταν {Ππ|4 βοσαγίαμη φαοά δά Υ ἰἀθ- 
ἰὰπὶ (ρΓ01]. ὃ 25) χρ]!!οπίπηα5. τη ἐππίαν' δαΐθπῃ ογογία εἰι- 
θ15 Ρ65 ΤΙ ΠΟΡΘΒ( 16 ΤΠΘΠ 5.186 ργδθίθι" 5ρ1{Πᾶπηλπι. ΘΧ (ιιᾶ 

δοᾶθηδ6 τηο(π|5 ἀ6ἤΠηϊαν, [{π46 φΟ]]αΐα (ἀθ]4 Υ (δ 12). δ] 
ΟΓΘΥΪΔΘ πηθηϑιγὰ δ ςπιθαμὴν βαεςσιλικήν τγανοοσδίαν,. ο0]- 
ΠΙσΊπ5. 1114 δρίαίθ ργδθίου ρϑάδ θη π]Θη θα Γᾶπιὶ οἰϊδπι δά 
Βρ᾿ῚΓΠᾶπηὰ5 ΠΟΠΠΔηΠἃ5. ΟΔ]Ο.]05 ἀπ (6 Πηθη 5115 ΡΟΠΘΌΔΉ ΙΓ 
Β θἀποΐο 5. 6556. 

2) ΕΠ ίϑιη Ιοϑηπο5 Ῥϑαϊ δ ϑίμηαϑ, ϑουϊρίου 5860} ΧΙΨΥ, 
Ὧἀθ θῶ οὐρυΎδ ΟΟΙΙΘΙηοΥαὺ απδ8ὸ οϑὺ 1 ἰδ. Ηροτοη. Υ. 
Θύδτη ααἰάθιη ΟΥ̓ΡΥΪΘΠὶ γ6] δοοιγαΐθ ρ8]ΠῺ18 273... ν 6] Ὀτο- 
ΥΙῸ5 ῬΘ]ΙῺ15 28 ἀοἤηϊδ. ὙΙ46 Τιοίγοημηῖ! Ιοοῖμ Θχ ΘΠ ΤΙ1η, 
Θχϑουϊρύσῃ 8, ΠΟΌΪ5 1ηἴτα 8 57, 
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ἢ) 6 ἐαϑιία ΓΚ] Πογοπίαπα. 

Ιλ ΔΟσΘαηγι15 δὰ 1181 ἰΔ]}}}}1Π}. ἀτιὰ6 οἱ ἃ ργ ΟΡ 5 
ΟΙΔ 5 ὈΓΌΓΒΙΙ5. ἰνουβὰ δέ Π6 0 ΟἸΠΠΪΠΟ Ιη ἰοΐὰ Δη  4πἃ- 
ΓᾺΠῚ ΤΠΘΠΒΕΠ ΔΙῚ] ΓΑΙ]0Π6 51Π}}}8 58] 4αϊἀααδπὶ πὰ )6ῖ. θυ 
410 [0115 ΟΡ] ]ΟΔΓῚ ροϑϑὶῖ., ΡΥ ἢ ΘΟΠΒρΘοίι5. αι ἀδηι 
ΟἸΏΠΪ ΠῚ ΠΊ ΘΒ. Δ. 11 4186 1}}} ἃ ΒΓ αηἴ1| ῬΓΟΡΟΠΘΠΑΠ5. 6588 
νι ἀδίαν (ν] 46 Ρ. 49). 

Ομθη] ΘΟηΒρΘοίαη 51 Ο0}}}5 ΡΘΡ Πα 5 γαν υὶβ οἵ Οὰ πὶ ΡΓΡ10- 
ΤἸΡῸ5. ΠΠΘΏΒΕΓ15. ΘΟΠ Ά]ΘΓ15.. ΡΓΟΐθοῖο ΤΏ] ΓΙ «ιδηάδιη ΠΊ6η- 
ΒΌΓΔΡ ΠΩ ΘΟ] αν] 6 δ6 Τ1}{0 Οἰϊδηη ΠΟ Δ] 1065 ΘΔΡ ΠῚ Γὰ- 
1[10η65 ἀδργοῃ θη 65. Οτἃ ἴῃ ΓΘ πΠ6 [Ππδίγὰ Πποί 65 οἱ Δ θΟΓΘ5, 

ἢ0Ο ΡΥ ΘΟΠΊΙΠΘΙΠΟΓῸ Θ, ΑΝ 5511 ΘΡΓΟΓῚΒ5 ΘΟΠΨΙΠΟΪ ΠῚ1Π15 
1]}}}8 6 διιοίογοιη. Νδη 404 Ρ]ΘΙ ΓΟ οθηΐα πη δοᾶθηᾶ5. [π- 
ΘΘΓῸ ἀποθηΐαβ {ἱρὰ}, ΙΔ γϑοίθ 116 4] 61 6 γϑίμβι 6 
ΔΠ4αα ἰάθῈ}ἃ γοροίϊνη, δἰ νΘΓῸ (61. ΟΠ 65 4 Δ αΐἃ5 
δλθηΔ8 6556 ὨθΒβΟΙΓοΐ, οδίθυἂβ οἱ Ὀ]ΘΙΠΓῚ οἱ Πρ σὶ Γαι] Π65 
ΠΡ ΟΥ Ε5511Πὴ6 ἰΐὰ ΘῈ) χὶΐ. 4851] ΡΟΥΤ οἷ 6 Δοᾶθηδθ 685- 
Β0ηἴ, Νδιη 51 ρ] οί ἤγο (ἃ ΡοΟΥΓΘοίαβ δοᾶθηὰϑ ΠΡΟ οί, [ἀ6 1 
586 6586[ (( πάςςσων : ἂἵ γογὸ ( φιδάναϊα5' Δοᾶ6 85 Παβοΐ 
οἱ πάςςα ᾳιδάναία ΟΣ (ποι (Ὁ). Ῥογᾳαδπ γνθΓῸ ΔΡρβαγθ 
ἢΐο ΟΥΓΟΙ ργορᾶραίι5. οδὲ δ βίδα! ΤηΘη81 8). ΝΆΙΩ ΟἸΙΠῚ 
ΔΌΟΙΟΡ ἰδ] 46 6 ἴα]ϑα 81 γαϊϊομθ ΝΜ ρρθάθ5. Ὁ] ἢ ΡΟ [υἷ- 
Βυΐδδοι, βίδάμπιῃ δαίοιη Π(Σ ρθη 6556 βοιγοῖ, τη γατη 4υ]4 
ἸΠΘΡῚ] ΘΟΠΙΏΘη 15 δἰδά πη αἰ] Ἰᾶπ Ρ]ΟΙΠΥΙ ρᾶΓΘ ἢ 6558 
Πηχῖί. Ουοά 5] δηπηδάνο 556. 1,6 ΓΟΠΉΠΙΒ.. ΠΟῸῚ γΑΓ115 Πη0- 
αἷθ [γΓιβίγα [16 βου ρίπΓ τη ἰθηϊαν 556. 1). θΘηΐ χα ἰάθη 
ΘΡΓῸΥ ἴπ Π1]Π1Δ}}1] ἀθ ΠηΠ 1 0η6 τϑάϊ. ἀαοά οαπὶ 5.Δ 0 ΓΠ} 56- 
Ρίδμ ᾿δἵ᾽ βϑῃη) 5515 6556 γϑοία ἀϊοδί αι", [150 Δ απ ρ τι Πι" Ρ0]6- 
1ῃ νὰ {γ1ἃ οἱ ἀοάγδηϑβ. 

Ιη ἢἰβ οσ μ]] πὶ ̓ πἀ οί π ᾿πΠ 6556 ἀθΙη 5 ΓΑΥΘΓΙΠΏΙ15., 
ἴᾳΠ} οοίθγα 4086 ἰη5011{ἃ ἴῃ ἢδο [Δ] ΓΘΡΘΓ απ π ΠῸΠ νὰ- 
ΟΔΡῈ. 5.ΒΡΙ ΓΙ Οη6 νἱἀθηίαν. ὕθγίθ βῆμα. «ιοά οαθῖο ΡὰΓ 
5 Ὁς Ὠ1Π1] αϑί. Ῥγδθίθγθα {81 ὨΓὰ ἢᾶθο βαηΐ, οἱ ΟΥ̓ΘΎΪΔΗ 

1) Ῥτο πλέθρου 5 (8 14) Τιοἰγοπηῖα5 (Ρ. 61) δουῖθι 
πλέθρα εἰ; Ιάθια ρτο πλέθρα Υγ' 8 δ΄ (8 16) οοπίϊοῖξ πλέθρα 
λζ΄ 5 (. 61 δᾶἅῃ. 4). Οομῦ. ὑασθη ϑαμᾶθιι Ρ. 356 55.50 Ὁ] 
ογγϑύπθιη 6886 8Ὸ διοίοσθ ἰδῦαϊαθ οὖ ποημᾺ}1 88 Τὰ ΘΉΒ. 85 
6 ὕδρι]α οἰϊοϊθηδαθ 6586 γϑούθ βδἰδίαϊί, 
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ΡΓῸ ρϑάϊθιι5 βρ᾽{Πὰπηὰ5 86χ μάρογο. οἱ ἄμπελον νοοραγὶ φυΐ 
ΒοΙΠΔ 5 οί ρᾶβ5.5. οἱ πτάςζον, νοραθι] απ 6 [να ἢπη0. ρᾶϑϑ8ιι 
ἀθυῖν αἰτΠ}. ΘΔ} ΤΏ ΘΠ ΒΕΓ ΔΙ) 4116 ΟΠ ΟΥΡΎ]ᾶ {1 5Ισ.ΠΟΔΓΟ. 
Ηδθο ργοίθοίο πθὸ ἀνᾶθοὰ 60 Ἀοπ)ᾶπὰ βιηΐ. οἵ 4ιυδοιη 116 
ἴη ἰθυγὰ Θὰ [ἢ 158 [ΘΓ . 4 ΤηΧΊη 6. ἈΡΠΟΥΓΘηΐ ἃ γ6}1- 
4115. ΝΘ ΠῚ ΠΠΘΉΒ.1}15. ΘΓ οἰβδὶ ἤᾶθο 58 {15 ΧΡ] ]ΟᾶΓ6 
ΠΟΠ ΡΟΒΒΙΠΏΠ5. ΟΔΥΘΔΠΊΙ5 ἰΔΠΠ]6η.. 6. ΟΠΊηἶἷὰ ΓΘΙ]ΟΙΔΙη115. οἱ 
ἈΘΡΘΙΡΏΘΙΉ 1. Νά) οἰβὶ δὰ ἴθι! 6 [ὈΓΠΠἃ “πᾶ ἴῃ [115 
ἸΘϑἴπηιι5 ἃ ΠΡΟ 0 ΠΟΠΊΪη6 65 οοπίθοία., ἰάπηθη ΠΠ]Πὰτὴ Ρο- 
ἢ. ΔΌΟΙΟΥ 115. 15}1Π| 6556. νΘΙΪ 51 Π}116 οί. Νέαν οἵη Δ Πη115 
1185 ΠΙΘΉΒΙΓᾶ5. ΠΟ 50111ΠῚ δὶ δΘΟΠΊΘ ΓΔ]. 564 δἰϊάπη δά 
ΘΠ 5115 ΔΘΒΕ πη. ]Οη6 πη. {46 ἀπογραφὴ τοῦ κίνεου ἀϊοϊ- 
[0 (5 16). ρον π1588. Ουὰ (6 ΓΘ ΟΠ] ΘΟΥΘΡῚΘ δχροπδί 
[ΓΟ Πηἰι15 5). Ππ05. Π1Π}] Παροηηὰ5. {πο δάἀάδίιν. Ναοὸ (ἃ- 
126, {0181 ἰπμοοῦῖα ἁΐ 16 ΔΙ] στιὰ νοϑί]ο]ᾶ ΠΟΙ Ἀ]Ώ115 Ρ61- 
564], Ωρ} 1115 ἴῃ Π]ΘΠΒΌΡ 5. ΠΕΪ 115. ἴθι} 86 ̓π4ΕΪΓΊΠηιι5, 4118. 
5114 ΘοΥ 5 ἱηνοηϊαγὶ δἰηΐ. Γ6 ΠῚ ΟΟΙΙΠΘΠδηΐ65. 

ἢ)6 ἐαφιία Κ'΄ 11] ογοπίαηα. 

31 Ἐχϑίαι τη σοίϊοο ῬαγΊ5]η0 4] νᾶγῖα Πογοηΐδηα ΘΟὨΙΪπαί 
ἰβαδοὶ ΟΠ 154ΔΠ| ΤΟ Δ ΟΠ] [10 6}}1π|8. ΘΘΟΙΠΘΙΓΙΟΙ5. 4] ἰΠ50}1- 
μὰν Ἰεαὰκ μοναχοῦ τοῦ ᾿Αργυροῦ πῶς ἂν τὰ μὴ 
ὀρθὰ τῶν τριτώνων εἰς ὀρθὰ μεταποιήςαιμεν καὶ περί 
τίνων ἄλλων εχημάτων ΄). θὲ ρονίπάα αἴχψαθ ἰπ ΗθγΓΟ 5 
ΘΘΟΠΊΘίΓΙἃ Ἰηΐ6Ρ ρΓΟΒ] ιηὰία σϑοιηθίγιοᾶ ἸηἰθΡθοΐα οϑί ἰά!}ἃ 
{υδθάδηῃ 46 πη6η51}5 5). {πὴ Π05 ἴῃ Πδο ποϑίγα ΘΟ]! ΘΙ] 08 
οοίανο 060 ροϑιΐηηι5. 8π| ἰἰᾶθο (θα ΡΓΟΓΒῚ5. ΘΟΠΘΎΟΙ 
οὰπὶ ΗΘΓΟΠΪ πὰ 56ρ πη. τπιπ6 Θᾶπη ΓΘΡΘ πη οἱ ἴῃ ὈΓΘΥΪ5 
ΟΟΠ ΓΔΟίδη) 6586 Δρρᾶγοί. Αἰᾳιι6 ἃ [110 τι54π6 δὰ δοᾶθηδθ 
ἀοἤΠηΠ Ἰοπθπὶ 181} αΠἴἶοΡῖ. Τὰπὶ ἀαΐθιη ἴῃ οοά ἶσα ἤδοο [6- 

ΦΥ Ῥ. 65. ἀ6ν 1; : 
1) Οοα. ατ. 2018 [0]. 161, Οοπὐϊπηθπδίαγ οοηὐοχίιϑ 

[01115 162, 153. 164. Τυπμ ᾿ηἰουϊθοία, δῦ [0118 ὑχ18 απ86 
οὖ 4]1ὦ τηϑηῆπ οὐ 46 αἀἴνθυβο δύριμπθηΐο βου ρῦδ βαηῦ. ῬΟΥΤῸ 
0110 168 δϑᾶθῃιν τηϑηϊβ αἀα86 βϑϑοῦχη βουιρδὶῦ ὁσ Ἐρίρῃδ- 
ΠΪΟ ΠΟΏΏΠΠ]ὦ ΟΟἸ]ΘοΙδ, αα88 ὯΟ5 ἰηἶγῶ ΘΧΠΙΘὈΪπηα8 {{ἰ.. 88, 
84, οοπῇ, ργδϑῦ, οὐἱῦ.). Ῥοηΐααθ ἴο]1ο 159 βϑϑϑοὶ 1106}1ὰ5 
οομἐπϑύιν οὐ οοποϊ παῖ, 

2) ΕἘΌ|. 164}. 
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δυμίαΓ: τὸ πλέθρον ἄκαινας ρ΄ παςά Γ΄ (μ0ο Γ΄ ῬΥΪΠΊΙΠῺῚ 
ΟΠ Β5.1Π}, ῬΟΒιθᾶ διιρΓἃ ΒΟΥ ρίαμη 6851) οὐργυιϊάς εξς «ὦ βή- 
ματα τριάκοντα. ἔχ μὶ5 [ΘΙ ΓΟΠ Πα 5 ΘΠθοῖι: Τὸ πλέθρον 
ἄκαινας τ΄, παςεςὰ κ΄, ὀργυιὰς κς΄ 5 ς΄, βήματα ἑξή- 
κοντα. {1186 πιΠΙΠ8 ΡΟΒϑηΓ ΡΓΟΡΑΙ. Νδμη οἰϑὶ ρ ἰῃ οὐ- 
ἀἴοθ ράγαμη ΡΘΓΘρίοιι8 ΒΟΥ Ρίπιπη 6ϑ[. ἰἀΠ]6 οἰ ΠΠ{ἰ6γὰθ ἀπ- 
Οοἴιι5. 58{15 Αἰ]Ππποίάθ. ἃ} 1 αἰδεϊπραίίαν. Τμη ΟΥ̓ΘΎΪΑΓ ΠῚ 
ΠΙΠΙΘΓ5. ἰθνιβϑίπο ἀἰβου πηΐπα ππτ Δηάπ5 οδϑί ἴῃ τξς΄ ὧσ΄. 
Γ΄ ἃιίοθπι 5 ΡΓβουρίιμη. οχ (ζ΄ σου ρίιπι 6556. Δρρᾶγοΐ. 
θ6ηΐψιι6 «αὶ ΠΡΓαΓ5 τριάκοντα 5ογρϑῖῖ. λ 5101 Ιθσϑῦο 
γίβιι5. δέ ἴῃ ἀγομοίγρο. οἴη Χ βου ρίμμη 6556. [ἅτ ΟῚ ΓῸΓ 
50. Παῖνθ5 Ἰοοπη βᾶπιπι ἃίᾳ6 οιπμθηάαϊπηι: Τὸ πλέθρον 
ἀκαίνας ρ΄, πάςεεα ς΄ ὀργυιὰς εξς ω΄΄, βήματα χ΄. {πᾶ6 
ῬΓΟΓΒΙ5. ΟΟΠΡΊ μη οαπὶ ἰα]ὰ 5ορίϊηἃ. ΝΘ ν6ΓῸ ἴῃ 115 
{πὰρ ἀ6 ἱπροῦὶ, βίδα! 1} 1401} ΠηΘη5ι ἃ δά Πα σαηΐ «14- 
4πδτη ἃ} 1114 αι} αἰ γι. 

6 "αρπιθηίο δερέϊηιαθ ἑαφιίίαθ ϑβιιδιμγιδίο. 

ΝΟ]. οἰ 6 γ6 ὈΓΟν 5. ἰγΓαρπηθηΐαη «πο ἴῃ ἀπιοθι5 82 
ΠΠΡΡῚ5. Ῥαγϑίμὶβ βθρίϊπηὰθ [θι}}|86 ϑαθ ποίαπι 6ϑ. ὑπο 
αι δὴ ΠἾΠ}}] ΠΪδ5] «δάγαϊαβ οἱ ΟἸ]οὰ5. ῬΑ] Πηϊ. ρα 85. 
ΘᾺΡΙ Γαϊθ 65 Θχῃϊθοί, ἰμηθ ἢ 60 Ρ50 ΠηΘΙ]ΟΓΡΆ}}1186 68ῖ, 
40, 8011 ναι ιβί!ογθ βοϑαΐρθάδ!! τηθηβιὰ θ᾿] ρΘά Δ] ΘΙ 
ΘΙ οἰΐδη [15 τη! ΠΟΙ ]ΟΟΓ πὶ ΓΑΙ ΟἾθι15. 5] ΘΟΙ ΠῚ 
6556 ΤΓΕΡΘΥ ΠΏ. 

2ὴ᾽ὲ ἐαϑιῖία Μιοίαὶ ἐγιδιία. 

Μμοριι πΐθι' ΗΘΓΟΠΙΔηἃ5 ΓΘ] υἰὰ5 δἰἸάτη ἰαθι]ὰ ἀι86- 55 
ἄαιη Εὐκλείδου εὐθυμετρικά ἱπδβογρία. 4.88 Ῥγοχίπιθ ἃ0- 
οΘα δ δά ΠΘΓΟΠΙ ΔΙ 5θοι πα λπ| (Ρ10]. ὃ 21). Ναπι οἱ ὑποὶὰ 
᾿ς οχϑίαί οἱ βῬᾷθῃθ ΟἹἼΠ65 ΠΊΘΗΒΙΓ86 Θαπ θη ἴῃ τηθάπὶ 46- 

Πηϊαπίαν. ΜΠΠαΡίπι δας ἰὰγα ΠΥ ἢ ρρθά. μάθϑγα ἀϊοι[υχ, 
4αὶρρ6 41] 5ἰπί Ῥμιῃεβίδογοὶ. Νθο ἰπηθη γροῖθ πᾶθο δά ἃ 
βιηΐ: τὸ δὲ “Ῥωμαϊκὸν μίλιον ἔχει πόδας εὖ΄, παιη ἰοΐ 
Ροάθβ. Ἀοπιᾶπὶ Αθσγρίϊο Π]ΠᾺΓ]0 σοηνθηϊιηΐ. ἈΟΙΠΔΠΟΙΊΠΙ 
ἀτι 6 Δ Π}]Π]ΔΥ] πη Υ Π21Π1ἃ ρθάσχμη ἢδθθῖ. [ἢ ἢϊ5. ᾿ϑιτ} οἰβὶ 
ΔαΟΘίΟΙ ἰθῈ}}] 86 ΘΡΓΟΓΘΙῚ ΘΟΙΏΙΙ5]ζ. ἰδ 6. ΟἸΩΠἾΠΟ Π]ΘΗ5.18- 
Τὰ Ταῖΐο ῬΠΠΘίδογθα ναοί. Οὐ γοῖο 46 στάδια 5ἰαίμᾶ- 

ΔῈ 
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1118. Οἱ ΡΙΘΙΘ. ΘΧΘρΘοίΔ 06} ἄπι0 ΘᾺ δῖνα {65 ρθά 65 
υἰδαααηίαν ἡ Νὴ ἤᾶθο δὰ ΠΟΙ Δ} ΤΠ ΘηΒα ἂμ Γοάἀδοία 
διηῖ, Νὰἅμη οὕ βῆμα ΡΠ] οίδογθιιη) 5105 ροάθ5 Πᾶρθαὶ 
Π5 (δ 18). Υ δαίοπι ρϑάθβ ΡΠ δίδογοὶ οἰ Ποϊδηΐ βὸχ ἢοιπὰ- 
Π05, 56 υἰαν αἱ ἰάθη βῆμα Βοιϊηᾶηο5 ροά65 παρθαίΐ ΠΠ 5'νθ 
ΟΌΡΙο5 Π. Οἰηπῖηο ἰριαν ΡΠ] δίδθθὰ8Β ἸΠΘη 5 γΓ6 ἴῃ Πδο 
ἴθ} γΘρορ αηΐτι". ργδοίθυ χάδι φὰ0ἀ4 βῆμα 84 Ἀοιηδιιο5 
ΡΘάθ5 δὲ οαθιῖο5. γοάϊσίιαγ. Οαοά [ἀοίπμη 6556 νἱἀθίαν ἢδ- 
ὈΓΔΙΟΔΥΓΙΙΠ ΤΠ ΘΠ ΒΕΓ ΠῚ 51}|}ΠΠ{π||π 6. 46. 4αΐθιι5 νἱά6 ἰαθιι- 
Ι8π0 Πι]ΠΔηὶ Αϑοδϊ οηἶίδο (ἢν. 16. ΡΓῸ]. δ᾽ 85). θϑηῖίψαθ μοο 
Ιὰο6 ΟΡ 5. ἀρρᾶγθί ΠῸῊ ἃ})} Επο 46. ἤδης [Δ] 1] τ 50ΓῚρΡ [ἃ Πη 
6586, πᾶ οἱ Ἰ000 6 "6 Δ. [[551116 οἵΠΔ| ΘΓ ΟΠ Δη15 νϑίπιϑι15- 
51Π|15 Ομ πηοία δὰ Θὰ μ 6. [66 ἃρίαίθηι δίαιιθ 1186 γϑ[6- 
ΓΘ Πα 6556 νἱἀδαίιν. δ6α ἰδιηθη. τ ὈΓΘΥ ΘΙ Θᾶπὶ [Δ }1} 8} 
ἄΡΡΘΙΙΑΡ 6 Ἰἰοθαΐ, Εἰιο] θᾶ 6. ΠΟΘ (θη ΘΔΠΏ18. 

6 “αφπιθηΐο ΤΤερὶ πηλικότητος μέτρων. 

84 βτασιηθηίαῃ Περὶ πηλικότητος μέτρων ρΓΪαΒ{ᾳδιη 
ΘΧΡ]]οθιηπ5. [ἃ πθααδαιδιη δ ΕΡΙρμδηΐαπη δαοίογοθμι γοίθ- 
ΓΒ] 6556 ΘΟΙΠΙΠΘΠΊΟΓΔΙΏ15. ΝᾺΠῚ ΟἸΠ 6χ θα Π]οη6 [.6- 
ΜΟΥΗΙ (ν. ργᾶθῇ, ΟΥἹΔ.)} ὙΘΥῚ 5112118 ν]ἀθγοίαν Πᾶπὸ ΦΙΟ486 
(α] 8) χ ΕρΙρΡ Δ η1} ΠΡγοὸ περὶ μέτρων καὶ «ταθμωῶν, 
4] ἰηΐθρον ποθὴ δχϑίαϊ (δ 87). γϑρϑι τη 6558. ροβίβα υἱαὶ- 
ΠῚ15 Π60 ΘΧ [Π5ΟΠἸΡΙΙΟΠΘ ΠΡΑΘΊΏΘΠ 1 ὨΘΩῈ6 οχ ἰοοο. 480 14 
ἴῃ οοάϊοθ Απίοη!! ΕρΔΙΌΪΙ βουρίαπη ΓΘΡΘΥΙα, Φαϊἀ αι 
Θἰαϑηη 041 ΘΟὨΪΟΙ Ρο0586. ΜαΧΙΠη6 διθ πη οἱ ΟΥ̓ Δἔ]0 15. ΘΟ]ΟΙ, 
4.8}15 οϑύ 1ῃ ἢδο [δ|1}18., οἱ τιηἰνοῦϑᾶ ΡΘΗ] ἐΓδοίδη αὶ 
ΓαΓ0 Ιοηρα αἰδίδί ἃ} ΕρΙρΠδηΐϊδηΐ ΟΡ ΘΓ ΙΒ. οΘὐηἰοχία. ΟὈΔΡΓΟ- 
Ῥίον. αὐ ἴῃ γα ἱποοῦίᾶ. δι [ουΘπὰ [ΓαΘΊΏΘη] ἢ6 ΔΠΟΕΙΓΔΙΏΙΒ : 
6ἃ διίθιη {τιὰἃ86 ἴῃ 1080 [Γαϑιηθηΐο ἰοβιιπίι. (ΠΏ ΔΟΟΙΓἃ- 

{15511ὴ6 ΘΧΡΟΠἀΔΠΉΙ5. 
ΤΠ] πὲ δαίθπη ΘΧρ] οΔ 4] [δοϊθμ 6556 νἹ ἀθία}" ἃ Τη]- 

1Π1Δ 11 Π]Θη 5. Ρἃ. 4186 56} ἴ 6 1] 5[ Δα] ΟΥ1Π 6556 ἀἰοΙ αΡ. ΟἸΏη]- 
0 νἱάθηηι5. Δαοίογθιῃ. ἰδ! 86., 4ὰ1 δοίδία Βγζδηΐ πᾶ ροϑβὶ 
βᾶθ οι] πὶ Υ 50 ρ517)., {π|556. οἵ ΠΟΙ Πθὴ ΠΟ ἱπαοοίμπ), 
41 τ}1ἃ 46 ΠΘη51115 ἃ γΘ ΙΒ ΠΟΥΡῈ5. ΒοΡρία ἰοΘρθβοί οἱ 

1) Ῥδθϑηΐϊαβ, παγορΡ ᾿ΠΘΥΡΥΘ5, αἱ 15 δδο ὕὑδθα]δ 
(8 12) οἰδαίαγ, υἱσῖδ βαϑοῦϊο Κ᾽ ὀχϑαμπίοθ, 
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Ῥδθηθ νϑυϑαί πη ἴῃ Θὰ ΙΏΘΗΒΈΓΔΥΙΠῚ ΓΔΙΙ0Π6 4186 818 δοίδίθ 
γαϊογοί. Μίλιον ἰδίαν φαοά ἴοι! ΒΟΙΠΔΠΟΓΊΙΠῚ ΤΩ1Π1ΔΡΊΠ1ΠῚ 
ΞΘ ἢ ΠΟΥ ΠΘΟ6556 651. 404 ΠηροιΡίουοβ ΒΥΖΔΠ 05. ΠΟῚ 
ΤηΔ 915. {πᾶ ΤΟΙ 415 ΒΟΙΏΔΠΟΥΙΠῚ ΤΩΘΠΒ.Γἃ5 ἰΠηπηιι{ 586 
οοηϑίαϊ. ΙΔ] 6 ΓῸ {(π|8]6 οδὲ βίδα πιπη, (ποα 86ρί165 πηα}{1- 
Ρ]Ιοδίπμη ΠΟΠΙΔΠΟΥΠῚ τη] πὶ οἰ Ποῖα ὃ Αἀ Πᾶθο 44 Γο- 
ΒΡΟΠ ΘΔ Π}115. ἀπ Ὁ] π6 411. ΝΙΠΙΡιη οϑί ῬΙ]δἰ θυ Θὶ 51ν6 
Αϑἰδίϊοὶ ρϑ 15 βίδαϊππη. 5.64 5ἰδί!π. Π6 4115 Πᾶθ0 [65.615 ἴῃ 
ΘΓΡΟΓΘΙΏ Πα πιοα (111. ἘΠῚ1ΠῚ ΠΟΙ ΘΠ ΠῚ 65ί. δ ρ5Ίπηι15 δά- 
ππο 46 [0115 ΠαΓΟἢ Δ Πη15 αἰ ββορθηΐθα 46 110 ρθάα ΡΙμη]οΐδ- 
[60 (π|0 ἴῃ Αδουρίο πίρ!δη (11. 4111 Οἵ ῬΓΟΡΙΪΘ ΡΟ] ΕΠ οιι5 
γοοᾶγθίαν ΡΠ] ΘΓ ιι5 6 ΠΟΙ] ΠΟΓΊΙΠῚ ΘΟΠ ΒΘ 1Ππ6 ΔρΡΡ6]]αἴ5 
68. (5.16). Εχ ποὺ ρβάδ αιιοά [ἀοίπμη οϑἱ βίδα μη. οἶτι5. ἀἸπηϊ- 
αἴαθ ρατίθ5 ΧΥ͂ (--- 71.) πα Πρίαπη σοΙηρ]οθαπί, {Ππ|4 δὰ- 
16} ΤῊ] ]ΠΔΥΤ ΠῚ ἘΠοιηδηϊη 564 Αθουρίπιπι α1|. ἈΟΙΏΔΠ0 
ἀαδάγσ θη 15 ρα! ι5 Ἰοηρ5 (δ 18 οχίν.). Ῥγαθίογθα δι- 
ἴθπι ρϑάθιῃ. 4] ΡιοΙθΙηΔ100 ΡᾺΓ 65561., 6 ῬΟΥΒΆΓΙῚ ΓΘΘῚΟ 
οα1[0 ἀθάποίτιη. Ρ6. Αϑίδιη τη ΠΟΙ ΠῚ ἴῃ 1811 {1ι1556 ΒΡ Γἃ 
ἀοοιτηι5 (δ 16). Οτθηη οι Δ] οαπ 1 ΡΟΥΘ ΙΏΘΠῸ ΓΘΘΏΟ 
ἱπνυθη βϑθπηί ᾧ ΡΠ] ΘΔ θατη ἀἰχθυιηΐ : Π05 4πο0ηῖᾶη ΡΠ] οἰδ6- 
ΤῸ] ΠΟΙΏΘ ἃ ΑΘΟΎΡ [ΠῚ Ρ646Π1) ἱγδη 5 ΌγΓ6 ΘΟ πτὴ ἰδθιι- 
Ιἃ5 ΠοΡομἶδ πη ἃ5 ΟΟΠΒΙΘΥ]ΠΊ115. Αϑἰαιοατη. ἢ. 6. Α5186 ΤΏ]ΠΟΓ]5 
Ρθάδπιη ΔΡΡ6Ι]θμιι5. Ἠπῖπ5. Ρ6 415 βίδα ϊημη 56 0.165. ΤΠ] }{101- 
οϑίπη ἰρϑιπὶ ἈΟΙΠΔΠΟΓΏΠῚ ΤΠ] γατη οἰ ΠΟ ἢ). δῖ. ρίαν 
ΘΟΠΟΙ ΔΙ Πηι15: Αϑίδθ ΜΠ] ΠΟΥΪ5. ΙΠΘηΒῈ1}ἃ5 ἃ ἘΒΟΙΊΔη15 ΘΟᾺΘΙῚ 
ἴογθ ᾿πο40 410 Αδργυρίϊαβ γΓϑοθρίαβ ἁί4ιθ δ 518} Τῃ6Π811- 
ΓΆΡ ΤΑ ] ΟΠ 6 ΠῚ ΔΟΘΟΙΠΠηοΐᾶ5 6556: ἴῃ {Π1ὰ ἁπίθιη [ΘΓ ἃ ΠΟ 

πὶ ἴῃ Αδογρίο ἅ]1π4 ΤῊ }Π1ΔΥ1π|πΔ ἈΟΙηΔη0 ΙΟΠΡΊΤ5 ἴῃ 1181 
[11556.. 5644 Ιρϑπη ΒΟΙΠΔΠΟΙ ΠΏ ΠῚ] ]}111Π| 1] ΘΑΠῚ ΡΓΟΥΠ- 
ΟἸἃ ΠῚ ἐγ Π5] πη 6556. Οποά αιιθιηδατηοάτιη οοπϊπποίιμῃ 511 
ΟαΠῚ Αϑἰαίοῖ5 ΤΠ ΘΠ 51115. 6Χ Πᾶς τπηᾶχίπηθ θυ] Περὶ πηλι- 
κότητος μέτρων ρεγϑρίοίμημ5. οὐἶα5 οἰβὶ ἃθίδβ δϑί γθοθη- 
(10. διιοϊου 5 ἰάῖηθη να] δ] ῃλ1}10 ΡΥΪΟΓὰ 5860 ]8. 

ἴῃ τηΐπ ΟΥἽ 115 ΤΠ ΘΗ Β1715 ἃ Ρ8]Π10 84 ΔοΔΘηΔ81η (1 --- 7) ΟἸΩηΪ- 

2) Αϑῖ86 τηϊπουδ Ρ661 οατὴ ΗἩ. ΙΒ. (“ γελάοϊ. Ζεῖ- 
ἑμηῳ 1802, ΧΧ τ, 1602 Β) 850 τ1]]Π1τὰ. ὑχιθτισηιιβ. 1η668 Εὖ 508- 
αἴστα 210 τηοχ., 486 δαμησηδ βορύϊθβ ἀπο ἔϑοιῦ 1470 τηϑίγ, 
Μοιηϑ ποτα ϑαΐθιῃ τηλ]]αγίατη 1478,7 γαθὶγ. μαθοῖ. Ηδθο 
τριῦθν αἀπϑιὴ ΠΟΥ ρούοϑὺ οχϑουββίσηθ ρου 586 ΘΟΠρΡΥΙΐ, 
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Π0Ὸ να]οὶ να] ρα 85 ΥΔΘΟΟΡΙΠῚ Γαΐϊϊο οαἤθη) ἁἰ 16 ἴῃ ΡΕΪΠ]ὰ 
ἴθ} Ἠδγοπἰᾶηἃ. Αἴψαθ 00. ΠΟ ΡΓΔΘιΘ οηάππ Θϑΐ, 
ΔαοΟΥ ἢ. [Δ] 1186 [Γαοί 5. ΠΠΠΊΘΡῚ5. ΡΥ ΔΟίθΙ" ΒΘ, 5561 αἱ Π0- 
1556. 564 ΡΓῸ ἰδ ΠΙΪΠΟΓΟΒ ΠΠ]ΘΉΒΙΓἃ5. 486 4ΌΟα6 Ἰ000 
ἁρίδθ οϑϑθηΐ, ροϑιιΐββθ, { βῆμα (56) ποῃ οἰ ὰ ὉΠ11ΠῚ 
Ομ 0)6556, 564. ΘαΡ᾽ Γπ| ἀπιιΠ οἱ ρθάθιῃ πάθθγα ἀἰοὶ! (ΘΟ. 
[4}). Ηδν. Π], 5), ἸΙἀθιη 6 πο δά ὑγὸ5 βρ:{Πληη85 ΟαΠῚ {ΓΙ Θηἴ6. 
564 οὕ ὑπ0Ὸ ρᾶϊπι)0 γϑάϊοὶΐ δοάἀθιηαθ πηθἀ0 ΓΘΙΙ4ἃ. ἰπὰ6 
ΟΝ. δδί ΘΡΓΟΓ ἴῃ ΡΙΘΙΠΡῚ ἀθἤπί!Ποη6 (8). Ἀ}Ὶ οὰπὶ ἰπ ΟΥ- 
ΘΥΪΑΓᾺΠΙ ΠΙΠΠΘΡῸ ΟἸΠ 5556 θ65586ΠῚ ΘΧΟΙΡΡΘΠΐθα Ἷ, ΘΡΡΟΣ 
ΡΓορᾶρδίιι5 δϑί δά οδίθυδβ ρ] ΠῚ ραγίθ5. Νᾷμῃ ΧΟΙΝ ρ6465 
ΡΓῸ (ἃ τρῖθυῖ ρΡ]οΙΠΓΟ ἃ γΡ ΙΊ4πὰ δα ἄθιη γαίοηθ. ϑ'θά ΡΟΡΡῸ 
ἴη βίδα! οἱ τ} Ὁ}1 ἀρ ἤΠηϊ τ} 06. οἸπμἶα ΓΘοία ὁοπιρι ἃ 5.11. 

ὈΘηΙ 486 {86 ΒΟΡΙΡίΟΙ [θυ 86 46 ἀϊνοῦϑα Ὠ}}} 1801} ΓΔΙΙΟΠ6 
80 46 8}115 τη] ΟἿ θι15 τη ηϑ ας ἰοῦ, οχ 15. ΟΠ Ἶ 115. ΠΠ 1 
ἴῃ ἰδ. ΓΘ θιι5. νουβαίμ μη ΒΟΠΌΠΙΔΙ6 Δί ΟΓ ἢ 6586 ΟΟ5Πη0- 
5010. ' 

ἴῃ πο (16) ρρὸ βαεσιλικιὼν οἀϊίαπι οϑὲ μα... ἂρυὰ 
[6-Μογηίαμη. ΝΙΠΜΙ ΓΙ ϑΓΓΆν 15. Οἶπ5. ΔΡΟΡΤΆΡΙΟ 8118 
Θϑἱ [,6-Μογηΐμ5 (ν. ργδοί, οὐ .).. ποη 1π.6]16χη ἀποίαϑ Π{{{6- 
ΡΔΓΠῚ δα πη τ 58Π6 Πρ αΪ 05 ἀ4αὶ ᾿πνϑηιπΐαν ἴπ ΘΟα]66. 
Νβο ἴδηηθη ἀπ θίππ 65[. ααΐῃ βασιλικῶν νο]αονὶ. ΠΡ ΓΑΓΊΠ5. 
ἰάθη γθοίθ ἰϑοὶὲ Πυ-δησίιβ., 4] 58}} νος κούντουρος 
μᾶθο: ᾿κούντουροι ργδρίαδγθα ἀϊοπηίαν Θααὶ 4α]θ15 οι ἃ 
δι ἀθουγίαϊ᾽ ; ἃς ροβίθᾶ οἰζαίαν “Αποηγιηι5 περὶ πηλῖκο- 
τήτων τῶν μέτρων οχ ΒΙ"]Ι. Β6ρ.᾽, ἁὔεγίαγα|ιο πἰο 48 
{110 ρα Ιοοιι5. 1] γοοίθ᾽ βασιλικῶν 5οΡΙρίαπι 681. 

1. ἰαθμία 7μϊαηπὶ Αἰ ςοαϊοηίξαο. 

9 ϑΟΡΙΡ 55 Δ]Πιὺ οἱ 46 ἰρ5815 ΟὙΔΘΟΙ5. ἸΏΘΏΒ1115. οἱ (6 
115. ΤΠΘΠ 5.) ΔΙ 1ΠῚ ΡΔΙ]ΟΠ1θ 5 46 αγΆθ015 οἱ Ἀοιηδηΐδ διιοῖο- 
Αθιι5 ἢ Αοσγρίο αἴχαθ Αϑἰᾶ τηΐπογθ νἁ]πθριηΐ. Ἐχϑίαί υθγῸ 
οἰϊαπ Δ] (6 ΗΘ ΡΔΙΟΙ5. ΠΠΘΉΒΕΓ15 ἀγᾶθ 0 ΒΘΡΙΠΟΠ8 50} }- 
Ρία. Θὰο ἀδ ἀγριμηθηΐο γ6]16Π} Θψα ἀθη τη6 ἴδηι ΘΟΡΙ 056 
ΘΧΡΟΠΘΙΘ Ρ05886 4πἅϊῃ Γαὶ Αἰ Που] 5 δία ΟΡβοι 5. Ρο- 
βἴα!αι. ; 564. νἱάθο ἰβίδπι ἀϊβρι δι θη 605 ἤπ65 Ἰοηθ 6 ΘΧΟΘ5- 
ΒΙΓΔΠῚ 6586 4υΐθιι5 Πᾶθο ΟἸΓΟΙΠΒΟΓΙ 1 ΡΓΟΪΘΘΟΙΘἢδ, 

8) Νϑια ιϑ΄ βουρϑιῦ ρῖο ις΄ δίμοιρον. 



ΘΟΒΙΡΤΟΒΕΡΤ ΘΕΔΕΘΟΒ... δῦ 

Ὅτ86 «υϊά4διη ἰρ88. ραΐο, ποη ΘχΙραὶ Π106}}} τη ΘΧΡΙΘΓοὶ. 
Αἰ4αθ αἰϊηᾶπη τηῸΧχ οχ βίαι 41 46 ἨθθΓΔΙοἶβ ΤΏΘη511}}5. 1ἰἃ 
ΒΟΡΙ α΄. πἰ' 516 ΤΏΪΠ118 ΟΙΏηΪᾶ. ΠΟΠΠ11ἃ ἴδιηθη ῬΓΟΡΔΙΪ Ρ08- 
βἰηΐ ; πὰπ πη 4αϊ6Π) 165 ἰὴ ἰδη 15 (θη Ὀγ5 ἰΔηίδαι8 

{πᾶ5] ΘΟΠ]Πανὶ6 ἀθιηθ βὰ ἰδοθῖ. αἱ ἨδΓΟΙ]Θ 115 1800. 480 ν6- 
ΤΠ ΘΧΟΙΪΓΙα Ομ πΐΔ 418 1ΠΠπ|5 ΓΘ πὰ}. ΠΡ Θη θη 18. 6556 
νἀδαίαν. τὰ 46 οδιιδᾶ μπη0 ὨΪΠ1] ΠΪΒῚ 605 41] ΡΓΟχίπηθ 46 
Ἠδθγἃ οἶδ Π]ΘΙΒῈ}15 ΒΟΥ ρβογαηΐ, ΒοΘΟΚ μη. οἱ Εἰθηηθθον- 
δἴαμ., ἀρΡΡΘΙ] πηι ἢ). ἃς 46 πδὸ 1] 1Δη] [4}}}14 Θὰ ατιὰ6 ομηἰ!- 
ἴ6γΓ6 γ6] ργδοίογ θα 1015. ΠΟη ᾿ἰοοὲ Δ ΠΠ}115. 

Ῥνιηιπη Π60 ἦἄ6 διοίογο [δι] 6 ἢθ66 46 δοίαία πὰ νἱ- 
χοῦ αυϊάαιιᾶμη σΟΙπρογία πη Δ Θιηι5. Νοαιθ 4 αιοί 
ἘΘΠΠΘΡΘΓΟΊ5 (Ρ. 109) ϑιιβριοαία. [556 ΠΠπ|ὲ Φ.]}18Π 0 πη- 
Ῥογαΐοῦ! 4] Αροϑίαία ἀϊοίπι5 οϑὲ ΔΘ] 6). 58{15. Πγηλὰ ἃὰὶ 
ῬΓΡΟΡΔΌΝΠΙ ἁποίου ἰαΐθ ἩΠΠΠὰΡ. Ηρθο ἰλπ]θ ἢ ΠΟ ΡΓΨΙ πΠ10- 
ΤΠΘη{1 6556 νἱάδίιν. απο Πᾶθο ἰδι 1] πίθου ἰΘσ 65. ΠΏΡΘΡΙΙ 
ΒγΖδη 1], ατιἃ5 (Οηδίδηςπιι5 ΠΔΡΙΏΘΠΟΡΊ 5 5ᾶθοι]ο ΧΙΥ͂, 
ΟΟ]]ΘΡῚ!, τϑορρία οϑὶ ἢ. Εγρο δἰϊδπη 410 ἐθ!ρΌΓ 6 ἃ ΡΓΙ ΠΏ 
ΒΟΡΙρίἃ οϑί, Πιβϑῖ ΠΏΡΘΥΔΓΟΥ5. ΟΠ 54 Ππ| ΒΥΖΔΠΓΠΙ 4}} 1110 
Τα] πὸ Αϑοδ ΟΠ ἃ δ ΤΠΘΠ5ΠΓ85 ΡΓΟνΙ ποθ ῬΑ] θϑί δ 6 ἀ6[- 
πἰθηδ5 [ἀοία 6556 ν  ἀθ π|, αὖ Ιρ8ἃ ΙΘρὶβ ἰηϑίαν Πα 6 η4ἃ 511. 

Ῥυδθίθγ θα ΘΟ] ΠΠΘ ΠΟΙ ΒΟΡΠΔΡ1Π} ἴῃ ΠΠ 0 γ15 46 Π]ΘΗ 5115 
δ᾽ Ῥοπάθυιι5 [8] ἄτι05 0005 ΟἰζᾶΓα. ΦΙΟΡΙΠ) 4]16} 46 
ΡΙΘΙΒΡΙῚ ΠηΘηϑι1Γἃ ῬΓΟΓΒΙΙ5. ΘΟ Πὰς (ἀ! 1] οοηστα ὃ. 4106 Ὁ 
Ρᾶ]10 αἰνουβὶβ υϑυ 5. 50 δουρί 6515): τὸ νῦν μίλιον 
ἥτοι τῶν ζ΄ 5 «ταδίων ἔχει ὀργυιὰς μὲν γεωμετρικὰς 
ψν΄, ἁπλᾶς δὲ ὡμ΄. βήματα αφ΄. πήχεις. .5. κατὰ δὲ 
τὸν ᾿ερατοςθένην καὶ (τράβωνα γεωγράφους τὸ μί- 

1) Υ. Βοϑοκῃ. “3. ζῦ.. ν. 2608---ὖ, ἘΘμμ θα ρ. ζὔηογ.- 
διολμηφοη οἷο, Ὁ. 81--- 118, ΑἹΙ απ 46 ϑοάθῃ δυρατηθηΐο 
ΒουΙρδοσαηῦ δῇἴοναηαν ἃραᾶ ΕΘΠΟ ΌΘΥρ. Ρ. 95 οὖ ἃ ΠΟΌῚ5 
ἴῃ Μοίγο]. Ρ. 212 δάῃ. 1, 

2) ΤἸΤρόχειρον νόμων Κονεταντίνου τοῦ ᾿Αρμενοπού- 
λου. Ῥτοιηρύπδυϊιμπι 1715 οὗ, ἰηουργοῖθ 1. Μϑύοοσο 1587 

144 5. --- Οομδί. Ἡδυθηορι!ϊ Μϑηῖδ]θ Ἰορυϊη δἰνα 
ΠΘΧΑΡΙΘ]05 11, α, Ἡδθι 8 οἢ ἈΠ1}5. 1861) Ρ. 288 5. 

; Ὁ) ΡῸ 5: 'τὸ ,“πλέϑρον ἔχει. ἄκαινας (5819) «ἷ, ὀργυιὰς 
εε΄, βήματα 1΄, πήχεις ξ΄, πόδας α΄. Πιίίαπιις ΑΙΞοαϊοηίία. 
φυδθ τοβροπᾶθηί ποδίγϑρ δ θα]δ6 8 7. 

4) Ῥ, 28ὅ 5., οοῃξ, ποδβίγτϑ ὕδθι]δα 8 9 5. 
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λιον ἔχει «ταδίους η΄ Υ΄ ἤτοι ὀργυιὰς ὡλγ΄. [κ' μἰ5 ογργία- 
ΓΠῚ ΠΙΠΠ ΘΓ 5 λγ΄ Γθοί5 56. Παθοί αιιαιῃ 116 «αὶ ἰῃ Νδηια!] 
Ηδιιηθπορ} οάϊξι5 οδὲ ὡλς΄. ΡΡορηὶα βου! θθηάαιη δραΐ λγ΄ 
ΥἹ; 564 νἱάοίαν {τίη 5 4] Θχοιν ἃ}0 'ρ50 ποίου. ΠΟ ἃ 

ΠΙΡΡΑΓΪΟ. ΟΠΊΪ55115 6556. ΘΓΠΠῚ ΘΓΓΟΙ ἴῃ ΟΕ ΠΟΥ ΠΕΠΊΘΓΟ 
ἀριι ΒοΡηἁΓ ἀπ ἰάθιη οϑί ἀΐααιιθ ἴῃ να]ρσαία οαἸ Π]Π0η6:; ΠΘ64 16 
ΘΗ] 5. 5641 Υ ΟΠ 11 τ] γί οοπἤοϊιηί. Οοηΐθοῖ! Ποῖμι- 
ὈδΟΠἶτι5. (πο πὴ Ἰδτιγο 466} )ὰΐ ΕΠ ΘΠ 6 ΓΘ 1118) ΒΟΥ ΘΠ τ ΠῚ 
6586 πήχεις Υ ἤγουν ςπιθαμὰς ς΄: Π05 ἰρϑῖιπι σ΄ ἴῃ Υ τηι- 
αν ηγι5 Θχ διιοίογ [αίθ 4}1118 51Π|11}15 ἱγαριηθηί. ααοά [αι 6 
οαϊδηὶ ἀ6 παμη 5. ἃ[Πχιιπὴ οϑί ({ν. 77 οχίγ.). 0Ὶ ἀἰβει ποία 
βουρία βαηΐ: Τὸ μίλιον ἔχει ςταδίους ζ΄ 8 --- πήχεις Υ. 

Εχϑίαιί δἰϊαιη ἴῃ τιπ0 Π0ΓῸ τπᾶηπι 5ουῖρίο Ἵ Ὀγονὶα8. ἔγὰρ- 
Πιθηΐα δ ΤΠ ΟἿ Π6 ΠῚ [Π] 1816 86 [Δ] 46 Δ βου ρθη : ὃ ποὺς 
ἔχει παλαιςτὰς δ΄, ὃ δὲ παλαιετὴς δακτύλους δ΄, ὃ .δὲ 
πῆχυς ἔχει παλαιςτὰς η΄. ἢδδοο ἃ]16 πὰ 6556 ἀρρᾶγοῖ ἃ Πι- 
᾿ϊδηῖ ἴθι]. {πιὰ8 οἰ 110 56Χχ ρᾷϊμηο85 {γα ; ρμοεϊα Δαΐθη 
διιη 6 ἴαθι14 Πογοπίδηδ Υ᾽ (4. 7. 8). 

Ποηΐααθ 00 [000 πηθηΐϊο [δοϊθηα 6586. νἱάἀθία. ἸηΪΓ88 
Οτπιβίδηη ἴα θι146. {πι886 ἰῃίοΥ ναγῖα ἱγαριηθηΐα 46 ἸηΘΠΒ1Γ15 
οἱ ρομπάογθι5 ΗΘ αϊοὶ5 Ἰδοῦ (Ἰηἴγὰ ὃ 88, 1). Ομ ΠΟ5. 
{π|4}]5ουηπ|6 οϑί. οΟα οἶδ. βου ρα Πἶδὶ ἴῃ ρου 15. {α]}115- 
(1 τη ΘΠ (15 Π0Π τηϊαΐὰ ἢ ΘΧΒΟΡ  ἰτητι8 : 

ΤΤερὶ μέτρων γῆς. 

Τὸ ἰουγὸν ἔχει ἀρούρας ε. εατίαις λ. ἣ ἄρουρα 

ἔχει ςάτα ς΄ ἔχει δὲ εἰς μῆκος πήχεις ρὰ καὶ εἰς τὸ 

πλάτος ὡςαύτως ). ἔετιν ἣ ἄρουρα πηχῶν ρλ. 

Τὸ πλέθρον ἔχει εἰς μῆκος πήχεις κς καὶ εἰς τὸ 

πλάτος ὡςαύτως. ἔχει ἣ εατίβα Ὗ καβίςεας ξ΄ κορίβα. 

Τὸ ἰουγὸν λέγεται ςατίβων λ. ἔχει δὲ ἣ κουρία ὃ 
ἰούγερα μικρὰ ιγ΄. ἀροτριᾷ τὸ ζεῦγος τῶν βοῶν τῆς 

ἡμέρας ςατίβας βϑ8 ̓ ἢ). 

ὅ) Ἡθι δ. ρΡ. 289 δαπού. 
6) λίετρων οοα. 
7) ὡςαύτος οοἄ. 
8) «ατβα οοά. 
9) κουριὰ 5ΐη6 866. 6οᾶ. 

10) βθ ἴπ οοὔϊοο τηΐϊητ5 αἰδύϊηοίθ βουσὶ ρθη. 
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Ὁ πήχυς ἔχει δακτύλους κὃ. ὁ παλαιετὴς ἔχει 
δακτύλους δ΄). ἣ ςπιθαμὴ ἔχει δακτύλους ι1β. [ὃ πο- 
διεμὸς ἔχει δακτύλους ὃ. ἧ ςπιθαμὴ ἔχει δακτύλους 
1ιβ΄1 ὁ ποδιεμὸς ἔχει δακτύλους τς. τὸ πλέτον ἐςτὶν 
δακτύλου τὸ ο. 

Τὸ μίλιον ἔχει «ετάδια Ζς. 
Ἡ λίτρα ἔχει οὐγκίας ιβ. γράμματα") «πῇ. 

- ἤδπο πονδιὴ οἱ ἰηδιι 1 8} ΠΟ Π 51 1111 [ΓΘ] 6} ΠΟΠΠΘ 
ΓΟ Υ 8 ἢ Οτὰπ ΘΧρ] ΙΟαγ6 ---- 5  {α! 4θὴὴ οἠηηΐηο ἰά Ποεὶ ρο- 
ἰοϑι --- ΠΟ 5 απ η60 ᾿ἰΠο. π6ὸ νᾶραΐ, ϑβ(ᾷ 41Π| [ογβ  ἔδη ῃϊὸ 
ἱπνθηΐϊδηΐ., {π|6 ἰῃ 5111} τιϑτ ΟΟπνοΥ δηΐ. 

726 ἴοθοο οα ἽΤαοίϊοὶς Θοηδίαηπεϊηϊ Ῥονρληγοφοηηθίαθ ροίϊίο. 

ἴῃ «ιιδοϑιϊοηθιι5 ΗἨογοπἰαηΐς αν πιι5. 46 Πογοπα ἰογίϊο 90 
ΒγΖδηίΐηο 501} 65 Π]Θη 10 ηθιὴ ἰδοὶΐ Ἰοοἱ οὐ δά [6 ΤἸη6η- 
5115. αἱ ἰΘσἰταν ἴῃ (οηδίδη! πὶ ΡοΟΡΡΗγγοσθηποίδα Τδοίϊοο- 
τα ρᾶγίθ ποπάτιπι 64 {8 ᾿). Ηππο πὸ5 6 Μαγίϊηϊ ΠΠὈγῸ Γθρο- 
ἰθηά τι 6556. (πιχίηγι5. Π60 ἰδηθη [15 4186 νἱ1" (Οὐ 5511η115 
6Χ 60 Ιο00 ΘΟΠΟΙτΪΐ ΡΟ ϑϑιι 5 Δ 5 {Πρ} }]. Νὰ ἢΪ5. νθ 15 
ΟἸ ΘΙ ΠΙΘΗ ΒΕΔ 1 ΓΑ ΟΠ ΘΠ, 4118 }15 ἴῃ ᾿Πρ το ΒγΖδηίπΠ0 
αι (Π. 6. βᾶθοι]ο Χ) [6ρ᾽{ἰπηὰ {που 1.. {Γὰα] οχἰβιϊμηαΐ, [Δ] 
οἴ Βοιηδηιη ῬΘά θη 6Χχ ΠΡΟ. 10 Οοοἰ (6 η{15. ροΕἠ τ τηλη- 
5.586. οοηϑίοί, ΜΡ ΠΪ βθηίθηςἃ 60 ἀθαά ποῖ αγ. πἰ Πα πὴ 

40 {ππῇ αἰογθηΐαν ΙΝ ἢ) ρμθά. Βοπιαηογι ἤιορ.. θιιοά 
πθι 4 1 Π6Ὸ ΡΓΟΡ ΑΓ πθὸ ογραϊ ροίοϑί. Νὰπι Π.]]Π τὴ ἢἰδὶ 
ἰαϑίππη. Π] ΠΡ πὶ Υ ΤΔ]Π πὶ ρα. ΒΟΙΠΔΠΟΙ ΠῚ ΠΡ ΟΓ ΓΟ 65 
ΟΥ̓ θη (15. Παθαθληΐ. Οὑϊά ρίζαν ὃχ μοο (οπβίδηςπὶ [060 
οἸϊοϊοπάτιμη ἢ ἢ ΡΠ] δἰ γι ρΘάθμη --- πᾶ] 6ϑ[ ἰβῖα οηηϊ- 
η0 ΡΒ] οἰδογθὰ Γαίϊο ---- Θ Ἰδηλζτπη ἴῃ τι51 [τ||556 ἢ ΜΠΠΪΙη6 
σοηΐιη. ἔβιί ομμηΐπο {Ππ| (οπδίδη πὶ Οραι5. 6 ἀἶνθυβὶβ 
ΒΟ ΡΟΣ τι5. ΘΟ]]Θοἴπὴ οἱ σοι ]αἴπιπι 5). ἴῃ πὸ «ποά ᾿5 
Ἰοοιιβ 48 0 ἃρίμηι5 ᾿Θοὶίπν.. 11} ἴη4 6. οἰ Ποὶ ροίαοϑί ηἰβὶ τι 
ἁποίουὶ ΟΡοΥΪ5. ΡΠ] ἴδ γα ΤΠ ΒΕΓ ταίϊο 6 ἴα}1}}15 Η6- 

19) Ὑρὰ.. εν ον ΟΟΘα: 
1) Ῥ. 280. 8580. 987, 
2) Υ, Μαυίίζῃ. ρ. 886 5. 868 5. 888---87, 



8 ΡῬΕΟΙΕΘΌΜΕΝΑ ΙΝ 

ΓΟΙΪδηἶβ οΟρηϊὰ ποῖ 1 ἀἰρηδα 16. Οὐτ|5 τη ΘΕ πθ πὶ [ἀροΓοΐ 
Υἱβᾶ. 

Ῥεαϊαδίηιὶ 6 ογὐρυία ἰοοιιδ. 

ΌΧΙ] ϑοα ἀαοηΐαπι δὰ ΓΘοθη 0 6 π δδίαίθμη Βυχαηιηδιι ἀ6- 
ΒΟΘΠΑΪΠη115. ΠΟΙ Πηι15. ΟΙηΪ 6γ6 Ἰοο Ιοδηηΐθ ΡΘαϊϑίη], 
ΒΟΡΙΡΙΟΓΙ5. 5860 }}}} ΧΙΥ͂, ΙΔ δίιη ἃ [μοί Γοπηϊο 5). 15 ἴῃ αθο- 
ἀδοβῖα ἤᾶθο βου: : τὴν μὲν οὖν ςπόριμον καὶ ὑπάμπε- 
λον γῆν ἐν ταῖς βαειλικαῖς ἀπογραφαῖς ταύτῃ τῇ ὁρ- 
γυιᾷ παραδιδόαςει, διὸ καὶ βαειλικὴ αὕτη καλεῖται. ἣ 
ἑνδεκαςπίθαμος δηλαδή. “ΠΠ [αὶϊ. ἰηχαὶ 1μοἰγοπηΐμ5. 
ηιθηδοη, αἰμη6 ΟΥ̓σ 6 (6 11 ερίϊαηλο5. ἀρροἰός. ἀεϊ- τὶ. 
γογαίΐίθ. ραγοθ φιο ο᾽ὀἑαὲέ οοἰϊ6 ἀοηέ οὐ 856 βοσυαὶξ ἀἀΠ}5 
ἰ65 γεοίουόβ [ατΐδ αἷν ἤθη 6 ἤθη ρΟΥ Θμ1᾽. ρΟΏ ἰα αἐδέϊη-- 

σον αη6 ρμίμ5 ροέέία οπρίομός ἄχη ἰθ5 {γ αῃϑαοί θΉ 8 
»ρανγηουδγνθδ. Οὐδέ6 οὐσῃθ ἀθ 11 5ρέϊμαηλος π᾿ 65: ΘἸΤ 6 
οὔοδο φιθ ἴἴογσῃο (6 ἰα οομαέο ἀ6 852 ἀοϊρφίδ; σαν [0 7- 
φυθ οσομιροδέθ ἀθ 4 46 665 σομαόρς ναπὲ 128 αἀοίρίβδ οἷ 
10.) βρήαηιθ8. Ρόαέαβέπιιις α αὐ 11 ςρε!,αηιος θη ἡ οη- 
γο γομαᾶι, ροιη" ὀνεΐον ἰα ἔαοίίοη. 8θίοη βοὴ ἠαδείιαθ; 
οἱ ο᾽δ5ὲ αἰηδὲ σι αργὸς αὐοῖν [αἱ 6 απο ΟΥ̓ }}6 46 
275}, ραϊπιο5. εἰ Ια βιρροβα ραγίομ! 46 28 ραϊηιθ5.. Ἐχ 
[15 Ἰσίταν ΘΟ] ηγι5. ἀτιὰ5. ΟΥΡγΙὰ5. Ρααβ Πη0 ποίαϑ {1|1556, 
ΑΙ ΓΘΡΔΠ) ΤῊΪΠΟΓΘΙΏ., ΘΔΠ6Π) {τη 6 ἔ4011ὰ Ἠογομΐδηᾶ Υ ὁ0- 
ΒηΟνΠη15 (ΡΓ0]. ὃ 26), δἰ βθγδιη ἰδοίδπη 6 οαβίίο ἱρ6άΔ]} 
Οαἶπ5 ἰρ88 4αδάγρ18 θϑϑϑΐ ᾿ηθηβαρᾶ. ΥὙἹ]άᾺ6 0 δαυϊάθιη 46 60 
ΔΡΘΊΠΏΘΗΓΟ πη} Δ ἀΪ ρ0558; 564 46 5 οαγ[ἃ Γαΐ 0Π6 ἢπι- 
ἀἰσᾶγθ Π0η ΡΥΪπ5 1060} σαδη οἱ Ἠθγοἶβ (ΘΓ ΕΠΪ οἱ Ῥράϊα- 
5111 ΠΠΡΡῚ 6 ογαπί. δθά 4αοη δ ΠΟΙ ΟἸΠΠΪᾶ ΡΟ ΟΘΒ.1Π}115 
ΟἸΏΠΘ5, ΤηΪ [1Πη115 ἤᾶθ6ο, οἱ ἰοΐᾶ φαδοβίϊοηθ 8 ΠΊΘΠ5115 ρΟΓ- 
ΓΘΟΥΪ5. ἀΡΒ0 Γαΐ ἰὴ «αδοάδιη 46 πὰ 6 ἢ 5115. ΘΟ 1015 δά- 
᾿ΠΠΡΔΙΏΙ5. 

226 πιθηϑιμι)"ῖ5. οἰμδίοϊ5 φμαθ ἱπη Ποτοηῖβ δἰ θυ θοηιθίγοΐϑ 
ΟΟΠ θη ΟΥ̓ αρ ἔμ7.. 

98 γιάϊμηιι5 ἨΘΓοηΐς5. σϑοιηθίγδη ἃ})}0 4}115 ἴῃ ἃ}185 [ὉΓΠ85 
γρἀδοίδη) ἴῃ νὰ 15. ΘΟ] οὐ Οπΐ} 5 ρΓορᾶραΐδηη 6888 (δ 13). 

8) Ποολ. Ρ. 2584. 206. Ῥοίἤ6 Βᾶθοὸ βαηὺ 6 οοᾶ, Ῥϑεῖ5. 
2818 10], 108 οὐ 2490 0]. Ὁ 1η10. 
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Ἐχϑίδηΐ νϑῦὸ δἰϊᾶτη βίδγθοπηθίγοὰθ οΟ]] οί η65. ΠΟΡΟΠΪ5 
{10 ἰπϑουρίδθ αἴψιιθ οἰτπιβάθη) 6 βίθγθομηθίγία ρϑϊδθ. Πὶ 
Εἶθ ΠΟΠΠ.Π]ὰἃ ρΓΟΡ] 6πηιᾶᾶ ἱηνθηϊαηΐαν., ααΐθιι5 Π]ΘΠ ΒΕ ΔΙ ΠῚ 
4πᾶ5 οἂνὰ5 ἀϊοαηί Γαΐ 0 65 ν6] δ θ6ά θη) ν6] οἱ] πη 50]}- 
ἀπτ ἀδἤηϊιπίαν. Οτᾶ8 05 Θοάθη) ΟΥ̓ ΪΠ6 ΘΧβου ρ 5] 115 410 
ἰρϑἃ5 βίθυδοπηθίγοὰ5. ΘΟ]! ΘΟ 1065 ἃ ΠΟ Ἶ5. 6 οοά οἰ ι5 ΡΑΡ 51- 
πἶβ ἀπο4π6 ΜΟΠδορηδὶ ἀθβοῦὶρίαβ χα π οἀθηὰβ. οΟ]]οοὰ- 
γΠη115. ΡῬΡΙΠ.1Π ᾿σ᾽ {Π| ΤΠΘΉ ΒΕ ΓΔ] Πᾶν]5 ΘΧ 60 ΠἰΓῸ ααἱ ἰη- 
βου μίαν Εἰςταγωγαὶ τῶν «τερεομετρουμένων “Ἥρωνος 
ΘΠ θυ ητ5 ({γ. 18). ἔα] {γ1ὰ ργΟ] μηαία 6 Ἰηθηϑαγὰ 40]10- 
ΓΙ 6Χχ ἃΙ[6 νὰ οὐ] οἴ] 0η6 5ἰογθοιηθίοὰ. 486 ᾿πο 1010 ν ΘΓ} 15 
Ἥρωνος μέτρηεις τετραςτέγου ([᾿. 19----21). ῬΟΓΓῸ ἀϊπιὰβ 
ΠΠΘΏΒ1Γ5 ΠΥ] Οἵ ΙΠΘΉΒΕΡΔΠῚ ἰὈνθᾶθ ΘΧ 60 [{0ΓὙῸ ἀ5511η- 
Ρϑ5ἰμηπ5. {αϊ ἰηϑοῦι ταν ἃ ΤΤερὶ μέτρων ἃμπΐ (τερεομε- 
τρικά ([ν. 22---24). αἴχιια ᾿πά! ἀμ ἐγαριηθηΐμμ 46 ρ646 50- 
ΠΠ40 6 ῥγοθ]θιπαΐα ψιοά Οὐγκιαςμὸς ὕδατος ἃρρεο!]δίπν 
Θχοογρϑίηηι5. ({τ. 26). Πρηΐαιια 6 (]]α Επο] 46 ([ν. 14) 
Θχίγθιηὰ νϑρῃᾶ. 486 ἤπι ΠηᾶχὶΠη6 ρα ηθηΐ. γΘρΘ ν] 118, 
οὐ Γγᾶριηθπηίι {πο 440 Δ} {{Π11}. ΠΤ ΒΘ ΓΘ 6. ΘΟΡΙΡ 1. 
4ιοἀ ἴῃ ἀδοροηίοο ΠἰρΓῸ 5ο χα (ἀθ]!] πη ΠΟΡΟΙ Δ ηδηη ΙΥ͂, 
Δ 1 ἀ1η}115. 

θ0 οἷ φΘηοΡΪΒ ἰγὰριηθηΐα ἰδ γ] 46 Ῥδιιοίοη5. 6 
οΟΩἴοΙθιι5 Ραγ βἰηἷβ. οἰϊανογαί., ἀ ΠΟΤ ἃ] ΘΓ Ῥ]Δη6᾽ οοην6- 
ΗΪ ΟΠ ΠῸ 6Χ ΠΟΒ[Γ15. ΔΙΓΘΓαπὶ ἴῃ ἀηὰ Γ6 αἰγὶ ́). 

ἴα 14 φιαοά φγᾶν 55 μι οδί γοϑίαϊ., οὖ 46 Π]ΠΘΗΒΈΓΑΓΡΊΠῚ 
Γαι οη 5 46 1η ἢΪδ5. [ΡΔοΙ θη 115 ἰγδάπιι} ΘΧΡΟΠΔΙ18. 
τᾶ8 ρᾶΡ τη [20 ]]]}πη6 Θχρ]]οδηΐαι". ρᾶγίΐ ἴϑιη ΟΡ" ϑοαγὰ οἱ 
ἀαὰ διπ|. αὐ ἢ1}}10 τηοάο 1Ππ|5ύγαρὶ ρΌ556 νἱἀθδηΐαν, [ἢ 
ΡΙογίσαι6. ρ5ἃ ἈΟΙΠΔΠΟΓΙΠ ἸΏΘΠ 51 ΔΓ να]θί γαΐΐο. Νδιη 
ἀἸοῖταν 

ὃ «ςτερεὸς ποὺς, |.. 6. Ρ65 50Π14π|5 ἈΟΙΠΔΠΙ15, ΔΘΠΙΔΓΘ 

1) ΜἩέόϊξνοϊ. ». 200 ρῥυϊησπι μᾶθο ὃχ Ἠδθυοπθ δ θυ πηΐαγ: 
ὃ στερεὸς ποὺς κατὰ τὴν τῶν μηχανικῶν διατύποσιν καὶ 
παράδοσιν δέχεται μοδίους. τρεῖς; αα86 ἔοετο οοπρτγαπηΐ 
Θαπη ΠΟΒΙΣῸ ἔγαριῃ. 26, {ὰπὶ οἰϑύτν Ηδτὸ 6 ὑνθὰ8 Μ55.: 
χωρεῖ μὲν ὸ στερεὸς ποὺς κεράμιον ἕν, μοδίους τρεῖς. 
ἕκαστος μόδιος ἀπὸ ξεστῶν Ἰταλικῶν ἀριϑμῷ ις΄, ἕκαστος 
δὲ ξέστης ἀπὸ οὐγκιῶν κ΄. γιάΘ ποβίγαμῃ ΝΥΝ 26, αδὶ 
Θϑάθιη ΟἸΉ 5515 ἸΠΟῚ15 ἸΘριηαγ. 
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ἀπππὶ ἀμφορέα ([ν. 19. 20) εἶνε ἀμφορίεκον (ἰν». 31) 
εἶνε κεράμιον ([ν. 26). 4ιιὰ6 γορα θα ἈΟΙΙΔΠΟΓΆΙῚ 
4υδάγαηΐα! 5ῖνα, ἈΠ ρΡ ΠΟ 5ἰρηἰΠοδηΐ ; 

Ἰάθηι ρ65 5011{π|5. 5ῖνα ψφαυδάγδηϊα! Βοιηδημὴ δά ἰγθ5 μο- 
δίους (ιν. 21. 235. 236), 4αϊ 5ιιηΐ τη 0611] Βοιπδηὶ, δῖνα δὲ 
ἀποάἀοααϊηιδσίηία ξέςτας Ἰταλικοὺς ((ν. 19. 21) 1. 6. 
Βοχίαυ 05 ΓΘ] οιαν; 

ἰϊθιη τη θα ἶτι5 ἀἸοἰ [1 6556 ΒΘ θοῖη} βοχίδρϊογιηι ([ν. 21. 26), 

ΜΙπτ15 δου 8 ΤΠ Θη 511 ἃ ΠυΔ ΓΔηΐ4115 μετρητής ἀἰοϊ (α΄ 
(ἔν. 24). ᾳιοηΐαη ἤᾶθο ἀγᾶθοα π]Θηβι}ὰ αἰνου δὰ οϑί ἃ ἢο- 
τη ηἃ ΔΙΏΡΠΟΓα. Ναο ΓΘΙΪ {πᾶ σΘΟηνΘηΪηΐ. ΠΔΠ ΔΙΠΡΠΟΥἃΘ 
{Ια πῦ Οοἴο ΘΟΠΡῚΪ. ΟΟΠΡΙΟ ΠΟΥΘΠῚ 56 χα. {01 ρΓῸ- 
οἸἵνθ οϑὲ ἀϊοία ς΄ ργὸ θ΄ βου! θθηάπμη 6556. {πὸ ἰδοίο ἰα5[ἃ 
Βοιηδῆδθ ΔΙΏΡΠΟΥΔ6 ΠΊΘΠ511 ἃ ΓΘΘ πὰ [πον]: ἃ νΘΓῸ 50Γ]- 
Ῥίον {Π1π8 1001 1 δρίββϑ νἱἀθίαν, αἱ πηοίγοίαα ΧΧΙΠ βοχίδᾶ- 
105. {ἀπ|ὰ6 65[ Αἰοὰ πηΘη5ιγὰ. {Ἰθθροῖ; οὕ ἸρΊαι Οοἴο 

ΟΟΠΘΊΟΙΙΠ [ΘΟΘΓΙ, τη "6 δι, ΟΟδοῖτ5 6ϑ. ἴῃ ΟΠ ΡΊ ΠῚ ΠΟΥΘΙΏ 
ΒΘχία 05 ΘΟΙΠραΐαγθ. Οτδθ ἀι46Πὶ []5ἃ 6586 Δρρᾶγοι, 588 
ΘΔ 6ηι ἰΐα σοΙηραΓαία,, τὖ ἃ ΠΟΠ15 πητιγ] ποη δ᾽ θδηΐ. 

ΡῬΟΓΓῸ ἃ ΒΟΙΠΔηΔ) ΤΠΘΠ 5111 ΡΘΡΕἰπδί 1114 τη αὶ ἀ6[- 
ὨΪΠ|Π0 {πᾶ 15. ἀθοιμηᾶ οἰ} {1 ΡΔΓ 5. 6556 4ἸΟἸ{π|. ΝᾺΠῚ ΟΠ] Ρ65 
50Π 15. ἴγ65. Τη0 4105 Παρθαΐ, ΟΕ ππ| ᾿πηρ]Θη} πιο ἢ ἴθι 8 
ἄθοθι Ἶ). 14 οδὲ κεράμιον Π|π ἀδοθιι πηοάϊοτγιη ἄθ 480 
ἴῃ ῬΙΠΠηἃ ΤΠΘΗ 5 ΠΓἃ Πᾶνὶβ ΙΘΡΊΤΗΙ5 ({1. 18). ῬΓΟΥΒῚΙ5. ΑἸ νΘΡΒΌΙΩ 
ἃ κεραμίῳ Ποπιδποῦίιπι «πδ ΓΔ 8}}. [46 η} νΘγῸ δἰΐαμι 8110 
Ιοοο ([". 22) Ιαΐοί. Νᾷμη) οἴαπὴ 101 οἰ Β] ΓΟΓ ΠΙΠΠΠΘΓ15. ἀθοθ5 
ἀιιοαίαγ. 4πὸ είτου μόδιοι Ἰταλικοὶ ἢδηΐ, οἰΠοϊ(αΡ ρᾶγ] 
ΠΟ 40 οαθ ζι5 Βοιηδηι5 ἀθοθιηρίοχ πηράϊο, εἶνε κεράμιον 
ἴδ !|6 41.416 5ἰδί}Π) ἀΘ5οΡ  Ρ5]Πη1|5. 

Οτᾶ6. ιιΐθηι δοάθη 1000 (τ. 22) 46. οαϑ ΓΘ ΙΒ 015 Ἰη0 6115 
-- πῃ πὶ βυηΐ καςτρήειοι μόδιοι ---- Ιθστιηἴαν,, 6ἃ 510 
ἀδργαναϊΐα βιιηΐ, τ Π1}}}} ἰη6 οἰ Ποὶ ροβ511. ΝᾺΠΙ ΟΠ ΟἸΠΠ]ΠῸ 
Οαβίγθηβθηὴ τηρα πὴ ἀπ] θη να! ϑαῦὶβ τη 0 11 ΠΠΘΠΒΕΓ ΠῚ 
[αἷθ56 οοπδίεϊ (ϑαργὰ ὃ 25). ποὺ 1000. αιδηίιμη 6 ΘΟΥΡΙρίᾶ 
ΒΟΡΙΡα Γᾶ ΘΟΠΠΘΘΡ6 ἸΙοΘἴ, 811π|5. οἷτι5. τηϑάπι5 ἰη 6] 6 οἹ ν] 6 ἴα Γ. 

2) Ουδιαβ ρογγϑοῦαβ βοϑαπίρθαθιῃ παροὺ; 8016 1ρὶ- 
ἰῸΥ 665 8011405 88 οἰῆοῖδ, ααἱὶ βαπῦ το 101. 564 
ΒΟΒΟΌΠΟΙδ, ΘΧΟΙΠΎΘΙΩΒ ΟΙηϊδδδ Θϑὗ, 

Ὧν 
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ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΕΔΕΟΘΟΒ. τ 61 

ΝΟ ΤηΪητι8 ΘΟΥΡΙΡίι5 6ϑὲ 15 ἸΟΟ5. 416) ΠΟΒ ΘΧΙΓΘΙΠΙΠῚ 
ΘΟ] ανίπηιι5 ({1. 27). Εχοϊρίπηΐ νεῦρα ἐὰν τὸ πλάτος οἱ 
{86 5οαιαπίαι ἰἀρι! τη ΠδΡΟπἰδηδπη ΠΥ, ἀἴπ6 60 ΘΟ 5110 
βου ρία 6558 νἱάθηίαγ., τι 50114ἃ ΟΕΡΙ11 τηθηβαγὰ ἀἰρ (15. ὁχ- 
ΡΥ παν (πιιργὰ ὃ 28). Οὐἱ νϑῦῸ δάάαηία" ξέςται ὕγροί οἱ 
πθϑοῖο {αἱ ξηρός, 46 [ι͵5. 4αδιην15 τη} {{π|015 Το ἰθηΐᾶνο- 
Τὴ. ΠῸΠ ᾿ᾶΠ60 404 ΡΓΟΡΆΒΙΠ 6 ΡΓΟΡΟΠἃμη. ΝΠ) ΟΠ] 
ΤΏ]56ΓΘ ΟΟΥΡΓΙρΡ ἃ 6556 Δρρᾶγδί. 

226 αγίαϑα Αρυρέϊα. 

Ργδθίθι θὰ ρᾶιιοῖβ (ἰββθγθηάιμπι οί 46 Αδρυριίοναμπ ἃν- 39 
ἰΠἃ.. 41ι8ἃ6 Θἱ ἴῃ ᾿1πΠ0 ΘΧ ἢΐδ ῬγΟΒ]θιηδι15 ([γ. 28) οἱ 1ηΐνγὰ ἴῃ 
τ[ἀθ]ὰ Τ]ερὶ μέτρων ([τ. 81) σομηπηθιηογαίαν. 864 1ὰ Γι Γ51ι5 
56} {10 ΓΘ. Θηΐιη ἴδηι αἰ {Π0116 6556. αἱ ὈΡΘνΐ 5. (6 60 ἀ1- 
ΒΡΌΪΑΓΘ νϑγθᾶν. Ομ νυ ὰ6 46 5 ΑΘΡΎΡΓΟΡῚ ΠΊΘΗ 5115 
ΟἿΙΠῚ Δ] ΠΟΥ ΙΠῚ Π]Θ ΓΟ] ΟΦ ΌΤΙ ἴππη ΒΟΘΟΙΚΠΙ οἱ ΘΙ ρο 5 δαὶ 
θη θη[186 ἢ. Ν(ο ν61Ὸ 650 1η6 ΤΠ ἰἰἶο 'π {ΓΔ ΠΒΟΌΓϑιι ἃ}50]- 
ΥΘΡΘ ῬΟΒ56 ΡΙΓΟΠίθΟΥ. ϑθά νοϑίϊρια «φαδθάδην Τ1}Π11 ἰπνΘ ἢ 1586 
ν] 4601}. Χαΐθι5 [Οὐ βιΐδη 11 {π| ΓΘ ΠῚ ΔΟΟιΓ ἔα 5. ΘΧ ΓΘ η ἀΔ 1) 
5101 ῬΓΟΡΟΒΙΓΕΡῚ 51η1 [6]]1οἱ [6 ἰη5ἰδἰδηί. 

Πιϑρίμηιιβ ἴῃ θὰ] Τ]ερὶ μέτρων (ρτο]. ὃ 860). φυοὰ 
Γγαρτηθηίι δηθὰ. ὨΙάγηηο γα]ρὸ {τἰθιθραίαν., ΡῬίο] πιὰ ϊ- 
ΟἿ ΤηΘ ἸΏ Π111} ΑἰΠ6Ὸ Τηθ] πη 0 5651 {1556 ΠΟΘΙ. οἱ 
αἰπη! ἀϊδιὴ 11{π|5. ΤηΘἀ πη] μάγοι, ἀτι86 ἃγία θα γοοδ))ᾶϊα}, 
τη0 105 Πομηᾶπο5 ᾿Υ̓ 5. οΘρ 556). [ἅτ ΠΘη0 ΠΟΡΆΡΙ Θὰβ 
ΠΠΘΠΒΌΡᾺΒ. ΡΓΟΡΙῚΘ ΑΘρΡΎΡίΪα5. 6586; ΠΑ] 8 ΡῬίο]θιηΔθὶ ΓΘ 568 
αγᾶθοδδ ἰπἰγοάποογα νο] αἰ 55θηΐ, φυϊ πὶ 'ρ50 Αἰοο πηθἑπηηὸ 
ΑΘΘΥΡΙΟ5. αἱϊ Π|55155θη} Πημπ]0. αἱ ΡΟΓΓΘΟΐὰ5. ΠΠ]ΘΠ511ΓᾺ8. 
ἴϊὰ οἴ πη οᾶνᾶθ 6. ΡΟρΡΆΪΓΙ οοηϑιθίπάιπα γοππιθραηΐ, 566 
51} δ (ἀΡθοὰβ ΓδΙΙ0η65 ΔοσοΙπΙ] ἀνθ γιηΐ. [ἃ ΠΟ τΙΠῸΠ 
γΘ] ἢ ΠΉ]ΠΪ οΟποθάϊ. Αδργρίϊαπι ἀρ) 6Χχ ΔηΓ410 ΓΘΡῚΟ 
ΟΡῖῖο (δ 16) ἃ!ἴψπὸ τ0600 ἀιϊιοίδην [ιι15856. δι] οο ργοΐδ- 
ΓᾺΠῚ 51Π}01055]Π͵8 10 ΓΙ ΟΠΘΠῚ: ΠΔ ΠῚ ἀρ 8 πὶ ἀαδγίδμι οἰ 11] 

1). Βοθοκῇ ρ. 242---4ὅ, Θαδίρομοθιῃ 1 Ρ. 211-- 48, 
2) Νβ 418 510 ᾿ΠΠΙΠΘΙΊΟΥ 85 ὙϑΟΟΠ65 ΡΙ8η6 ἰηΐθυ 86 

ΘΟΗΥ̓ΘΗΪΘ. Νδιη οαπ Αἰ ου5. τηθαϊτηητι5 τηοᾶϊοβ οτα, 56 Χ 
δποθοδύ, Ῥίο]θιηϑῖοο τηθᾶϊμημο πούϑὰ τηο11 οομγθηϊιηῦ, 
δύαθδ8 ἰρὶθαι" δῖνα αἰτηϊάϊο τη θαϊτηηο πιο 1] ααδἐοΥ 561 ῖ5. 
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5014] ραγίθηι [πἰ556. οχἰβίϊμηο ὃ. Ηδο ἁγίαθθα οιπὶ Ρ(Ο]μηδοὶ 
ΑΘϑΎΡΪο5 αἰ νϊἀθγθηΐξ., πο ἃΠο]θνθγιηΐ Πὰς αιϊάθῃι, 568 
ἰδ 6 η ϑ5θΘοιπάμμη Υθοὰβ. ἸΠΘη 5115 ΡΔ.ΠΠ Πα] τ ἰτηπηλ αν6- 
γαηΐ. Ναηάιθ Αἰτ60. τηοίγοίδθ. ἂμ] ΘᾺ ! 61 6556. {π|586- 
γΓηΐ . ὉΠ486 ἸΘηΒΓὰ οἰτι5. ΙΔ [] 111 ἃΙΉ ΠΟΥ [ἀοΐα 6ϑι ); 
οἰάθπι δα ΐθηι ἃρία 6 Δα αἰ ἀθγαηΐ π]Θἰπηπτιπι.,. ἀπ ρ] πη τηθη- 
ΒΈΓ ΔΙ. 446 φαϊάθηη. τὖ Βα ρΓὰ ἀθιηοπϑίγαίαμι δὲ. 5654 - 
ΔΙ ΓΘ γῖ πὴ Αἰἰἰοιι πηθ Ἰπηητπὶ οἀρογοί. [5 πηθάϊπηπιι5 δχί μεθ 
ΡιοἸθιμαίοιι5 ἀϊοίιι5. 6581. 

Τιιη Ποιηδηΐϊ ΑΘΡΎΡΙ 5. ΠΡ ΟΡΆΓα σΟΘρουιηΐ. ἰδπὶ [0116 
οχὶ βί!πη65 Πουὶ ροίϊθθο. πἰ Δη 4τιἃ ἃΓία)α βορναγθίασ, Αἱ- 
4} ΘΠ] ΠΟ ϑ6 ναΐδιη 6556 (ἀΘπηοηβίγαί βουῖρίοι ἰδθι}ὰ6 
περὶ μέτρων. οἰἶα5 ἴῃ [ἷ5. ΓΘ τι5. ΠΥ 55 Πηὰπ| ἁποίογ [ἴθι 
6556. ΟΠἼΠ65 ΘΟΠΒΘΗ πη. [5 Ῥ]8Π6 ἀίψαθ ἀρογία ἀϊοϊξ : νῦν 
δὲ διὰ τὴν Ρωμαϊκὴν χρῆειν ἣ ἀρτάβη χρηματίζει 
(μοδίους) γ΄ γ΄. Α Βοιηδηΐβ ἰσίταν πὰρ πονὰ ἁγία" τη6ῃ- 
50γἃ ἰπϑι{π|ὰ 651. πε|6 διιΐθιη θᾶπη ΟΥΐΔ ΠῚ 6556. ΘΟΘΏΒΘΠ,8Β ̓  
Αἀιπμοάμη βᾶρδοίίοι ΒΟΘΟΚΗΪ 5. 4]|Π|46 ἱπάδσανθγαηΐ ΘΔ] 
ἁΓΓα θάμ οὐ ῖοο ρ6 αἱ ατάθοο ΔΘ ια θη [πἰ|556). Αἱ 4αδιη 
ΤΠΔΧΙΠΘ. ΤΉΪΓ ἢ 6586. 51 ἈΟΙΏΔΠηΙ ΠΟΥ ΠῚ) ἃΓ[4])}86 ΠΊΘΠΒῈΓ ΔΙ 
δἰ Υᾶθο1 ρ6 6415 πουηηᾶιη ΘΠ ηϊν 5ϑθηΐ, «αἱ 60 ἴῃ Αδθρυρίο 
60 ἃρικὶ ἰρ805 τϑἰἰαΐ5 ογαΐ. [ππ]0 γ6ΓῸ ὁχ ἨΠβθγοηϊδηδ8 
βίγθοιηθίγαθ το] {1115 ΡΓῸ ΘΟΡΟ ΘΟρποβοίμηιι5 6 ἈοΙηΔη0 
σα Ιτο 1Π|ᾶτ ΠΟΥΔΠ) ΙΠΘη5ΠΓΔΙη ΟΥ̓] 6556. θὰ ἰῃ ΓΘ 

Θχοορ ἰδηα οἱ ἰπϑιϊ θη σ᾽ Πρ ΓΘ 501] 6 Γ τὴ οΙηδηὶ 
ῬΓδοϑ τ γαπί. [ηρυΪμηἾ5. θηΐμ ἰά ἀροβθαηΐ. μ6 πονᾶμπ οἱ ἰη- 
50] [ἅτη. 5644 68} ΤηΘη 5 ΓΆ]η ἰηἰΓΟἀποοΡ ηΐ, {86 ΠῚ 5010} 
84] βιιὰ5 Γαϊ]Οη65 ἀρίὰα 564 οἰΐαιη ἃ ργονί ποῖα πὶ οοηϑαθία- 
ἀἴπ6 πο Ρ]δη6 ἃ]16 πᾶ 6ϑ5θΐ. [αἱἡ Ῥίο! θη οἵα Π]Θ41ΠἸΠῈ1ΠῚ, 

8) Αορυρίμπιῃ οπθιθαμη οὐπὶ Το γοηπίο (ρ. 116) δᾶ 
Τὴ ΘΠ Βπ τη 527. ΤῊ] ]]1τὴ. (Ομλ580 ΘΧου τ ηὗθ 561711556) δχῖρδ- 
τητι8. [Ιηᾶρ 5ο]ᾶθβ οαδθιϊαθ ορὶ 1ἰγχω ἘὙΔΠΘΟΡΔΙ]1ο8 
146,36, οὐ ιᾶαγῖα εἶπ ρ818 5ῖνα δηϊααϊββίηδ, αὐίαθϑ, 
απδιὴ βὐδύπίγηιιβ. [Ὸ. 86,89. 

4) Ἐχ αὐἴδθα 11. 86,69 ῬίοΙοταϑοὶ ἔθοουαπῦ γίθθϑπι 
1ὖν. 89,39, Αὐτΐοο τηοίγοῖθθ δϑαθδίθη. Μραϊπηησθ ἰριθαῦ 
Ῥιοϊθιηϑίοιιβ {π1τὺ 1αὐγ. 78,78, 

ὅ) Οὕτὰ ρ65 αγδθοὰβ 808 τ1ΠΠπ|, ἀϑαπθῦ, οαθῖοα οἰτι8 
τηθηϑιχα οδρὶῦ Τἰ{ν, 29,238. Μοαΐὶ φαΐθιη Βοιηδπὶ 85. οἕῇ- 
οἰπηῦ Ἰἰγ. 29,18. Ηδθο ἱριίαῦ ΡΙΔη6 ᾿πύθυ 856 Θοπνυθηϊιηῦ. 
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4υἱ πονϑιη Ἀοιηᾶηο8β. π|0 6105 ΟἁρὶΘΠθαΐ. δχίριιο (ἰἰ5ΟΓ ἢ] η6 
ἸΪΠΟΓΘΙῚ 6556 ἰη.6]]6χθριιηΐ 60 5ραΐϊο φιοά 50] ἀπ|5 οα 115 
ἘἈοΙηδηι5. ἱπ]ρ]6Γοί. Ηΐπο 8188 ΔΙΏΡΠΟΓΘ 511Π}}}Π{π4{π|6 1η6- 
ἀϊπηπαμη ἃ {ΠΠπππ| ἴρϑιιη τηθάτπη διχθγιηΐ. Νά τἰ ἃπη- 
ῬΠοῖᾶ εἶν φιδάγδηία! Ρ6 415 Βοιημδηὶ αἱ οἱ βραίίατη οοη 1- 
ποραΐ. ἰΐὰ ἵππὶ οα "1 1416 «ιοάάδιη φιδαγδηί! οἰ δοθγαηί, 
οἱ φαρμιδαάπηοάτιπ Δ ρ ΠΟ ἃ Ποιημὰηὰ ἴῃ {6 5. τὴ 0 410 5 ἀἰνὶ- 
ἀοραίαν, ἰἰὰ οα 10 501140 5ἰνα Αθουρίΐο φιδάνγδηϊ!]! {τἰθιι6- 
γὰπΐ Γ65 ΠοΟνἃ5 ἃΓίδθ 5. ῬΟΥΙΓΟ ΟΠ] ΟἸ ζι5. 50114π5 
οὰρογοί πηοάϊο5 ἀθοθιη. πονὰ ἃγία θα Παρ ο)αί τηοάϊο5 {Γ65 οἱ 
ἰγ]θηΐθιῃ. πο δαΐθηῃ δαί ἁγίαθα αγαθοι ροάριῃ 50]]- 
ἄἀππη ἀραιαραΐί. ἰᾷ 0 ἰἁμη ΟΟΠ51110 ΠΟΙΠΔΠΟΙΏ (18Π| 
ΒΡοηΐΘ οἱ πθοθϑϑι δία φυδάδιῃ [δοίη 6556 νἱἀδίιν. αἱ ἰηΓὰ 
ἴῃ δἀηοίαί[οη6 ΘΧρομδπι ). 

ἴδ ΘΟ) 4τι8ἃ6 Εἰχὶ (θϑ πο ηἶὰ π΄ πΠ|1ΠΔ ΘΟΠ ΓΘ η ἃ 
διηϊ. Οαβίζαμη 5ο! ἀπιη) Ἀοιηδηθμη ἀθοθιὴ πηοαἷο08 ΟΘρ 558 
ΒΈΡΓἃ ὁχ ἤργομο ἀθιηοηϑίγανίμηι5 (ὃ 88). ΑὙ ἰάθη) τηοάϊο- 
ΤΠ {τ οἱ {ΓΘ η115 [αἶ856. ΘΟΠΠΙηδί 5ΟΥ ΡΟ ἰαθ] 6 
περὶ μέτρων. ἔχ [5 πΠΘΟΟΘ5 ΑΓ] Θἰ ΠΟΙ [ἐγ 65. ἁγίαθαϑ οἷι- 
Ὀἱίο 50 1140 σοηνθηΐβϑθθ. δε [ἀ ἰρϑιι ΘΧργθϑϑὶβ νου} 5. 40- 
οοὐ ἰ5 {πὶ ὁχ ΠθΡΟἢΪ5 ϑἰθγθομθ Γᾶ ΙΠΘηΘΕΓΑΠῚ ΠᾶνΪ8. ΘΧΟΘΙ"- 
ρῬ511 (ἔν. 238). 101 διηΐῃ Ιθσαπέι ὃ πῆχυς χωρεῖ ἀρτάβας 
γ΄. δαάοιηᾳιι6. οΟἸΐπη ΒοΡπαλ ἄτα οχ Ηδυοπα αἰ{117). 564. οχ 
ἰϊ5. {6 δοάθιῃ ᾿ἰοοο ΔΑ Πα ϑιιηΐ Ἰηᾶσηδθ ΟΥ̓ πηΐι Αἰ Πο]- 
ἰαίθ5: ἔχει ἣ ἀρτάβη μοδίους δ΄. ὃ πῆχυς χωρεῖ μο- 
δίους τ΄, Ἰταλικοὺς μοδίους ιγ΄ 55). Ηΐς ρυίμηπιμ) {π86- 

6) Νοπίϑηὶ, τοῦ αἰχὶ, αὐύαθϑτα θυ θίϑιη 501141 οἸ 1 ρΡ8γ- 
ἴθιη 6588 ψοϊπθιτιηῦ. [81:1 οὑπὶ Ρ65 Οὐϑθοὰβ πηππὶ ΡΘά6Πὶ 
Νομηϑησθτη οὗ βϑιηπηοΐδϑιη μαθθαῦ, ἀρρατοῦ απϑάγϑηνα! Ρ6- 
αἴθ ΟὙδ ΘΙ ΘΘ611816: 6556 ἰδυύΐθθ οα 1] 501141 ρατίθ. Νϑπι 
ϑϑαπδῦϊο αἀαϑιὴ ἀϊοπηῦ παθο οϑῦ: 

ἀ})3: 8. τ αι )5 
Βᾶθο βοϊναηθαν ἴῃ 14 τ-τ-ὸἪ, 1 -Ἐ ὁ τὴν τ Ἦ (0). 

Ὑιάθ5. ΟἸΏ15815 οχίριι δ ἐΥϑΟΙΥ8. τὸς εὖ (υ1)}5 ὀχϑούθῃ) 6886 
Ὁ ΘΟ ῸΠΘΌΙΟΏ ΘΙ. 

7) 1)6 πιθηϑα, Ρ. 84: ομδίίι8 οἰφίοιι, ὁ πῆχυς στερεὸς 
οαρὶί ἐγ8686 Αγίαθαθ: Αὐίαθα ὑθῦὸ φιαίΐμογ πιοαῖοβ (ὐαδίνθη.568, 
ἀπὲ πιοαϊοθ Τ}1ἰαἴϊοος 41: ἥεογτο Πῳροθοϊίηιαειις αὖ Ερίρλαπ. 
4. δοπιρίϊαυϊέ. 

8) Ῥγο τΚ΄.9 ἄπο 110τὶ ᾿γ΄ ὀχ θην. βεᾶ μ6 βἷς χυϊᾶθιι 
ἍΠ8 6χ 115. αἰ βου αύιοιιβ 85 διρηϊηοσγὶ το 1 ῸΓ. 
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ΓΔΠΉΠΙΒ.. ΠῈΠῚ ἴῃ ἰοίὰ δηιϊα αἰ αΐθ ἉΠΠ5 Οὐ [5 ΓΟ Ἰ 1 Οὐἶιι5 
ἀαδάνδηϊα! τηοάϊοβ ΧΠῚ 5 οαρογοί. ΜΙηΐμηθ νθῦο. αι οπθιὴ 
5 Δ πιοαβ.: ΠΆ]]Ππὰ (ἀ! μὴ. οἰ Πηρὶ ρΌ05586. ἰμνθηΐθ5 ἣ). 
Τα πὸ σΡᾶν 5511 ΘΡΡΟΤῚ5. ΟΟην ΠΟΙ [α Τα σα αβ θὰ 4πὰ6 αἰχὶ- 
1115 νυ } )ὰ δ ΠοΡΟΠἰΔπιὴ ΡΓΟΒ]ΘΙηὰ Δ βου ρ5ῖ1. Οδαδβὰ δὰ- 
(61 ΘΙ ΌΥ5 ἰηάθ [0116 οχρ]ϊοδίαρ, χαρὰ 1116 δημ αιιδ) 
ΡιΟΪΘΙΠ ΘΟ ΠῚ ἃ (Δ) οἱ ΓΘΟΘη ]ΟΓ 6 ἢ] ΠΟΙ ΔηΔ1η ἱπίθυ 88 
οΟμ αἰ. ΝΠ ΟαΠῚ ΘΔΠῚ ΔΓ) Π|. 4π86 [ΘΓ ἃ Ρᾶγ 5. ΟΟΡΠ 
οδί, νϑίμϑι ογ ἢ 1Π|8Π|.. ὩΟΠ ΓΘΟΘΗ ΓΟ, ΘΠ 6556. ΟΡΙΠΔΙ Θ΄ 
δἰ 4π6 πηοάϊοβ ΙΝ 5 {ἸΡπογοῖ, ΡΟΓΡῸ δάἀάαποίιβ. οϑί, τι  ἀθοθιὴ 
1105 τηοάϊο5. 4πἰ οὐαί ΔΘααδγθηΐ ΠΟΙΏΔΠΟ5 6586 ΠρρϑΡοΐ 
οὐ οαθίζαπη τηθαϊο5 ΧΠΠ 5. μάθογα ἀϊοογοί. ἢθηΐαφιθ ααοά 
ἰάθη ἃυ [αι αδί[0} ἸΠΟ 05 Πα ΘΓ 5001. οἰδὶ π6 14 
αἰ άθηη οἰ οδίουῖβ ΘοηνθηΪί, [ΔΙ 6 ΠῚ ΡΓΟΓΒΙΙ5. ἈΘΡΘΓΠΔη- 

ἄστα νἱάἀθίαν. Ῥαΐα οιΐπ μη 05. ΠΠΠπππ τηΐππι5. δοοαγαΐθ αἰ- 
ΧΙ556 ἃΓ ΓΔ 86. «Δα ΓΔη 65 : ΟΟ]]Πρ 65 ̓ οὶ τα} ὁχ Ποο 1000, ΄αοά 
ΡῬΟΙ 56 [66 σοηβθη Δ 6111) Θ΄. ἃγία θᾶ 6. {τ1556 ρᾶγί6 5 “πᾶἃ- 
ἀγδηία]65, {πᾶ6 δἰηρι]!δα οαρ Θθδηΐ βοχίαγί ο5. ΧΠῚ οἱ {γ] πίθιη. 

[}πτπ ἢοο ἰΙοοοὺ δἁπάοσησιμῃ ν᾽ θίαι. ἃ 4])8 ΠῈ ἸΏ] ΠΟΓΘΙῺ 
δῖνθ τη ογαηὶ ΠΠ οἱ {θη 15 ΤηΘη 51} 8Π| οἰΐαῃ ἃ ΕΡΊΡΠΔη]Ὸ 
οἱ ΠΙΘΡΟΉγηΟ. 4 Θχθιηΐθ [ΘΓ βϑθοι 0 ̓Υ̓ βου ρβογαηΐ. οἱ 
ἴῃ ΟΡ 6. 46 ΡΟμΠάθΥΊθι15. οἵ ΠΠΘΠΗ5115 ΘΟΙΠΙΠΠΘΙ]ΟΓΑΓῚ ἷ). 

2)6 υοἱιιδέϊδδίηια ἰαϑιία ροπάδγιπ δὲ Ἠ) θη 5127) ΩΥ Μ2)1. 

40 ἤλδο «παρϑίϊομθ δά ἤπθηι ρδγάϊπιοία Π0Π ΘΧΙρΊ ΙΔ) Ρ8}- 
ἴθ ΡΓΔΟί αἰ 1015 ποϑίγρᾶθ Δ|)}50]ν]115. 48 Ἁαϊάθιη ρΓαθοὶ- 
Ρι6 νϑυϑϑι αν ἴῃ ἱγαριηθηϊ5 ἨδΓΟπἰδηἶβδ 4πᾶ6 δαηΐ 468 
ἸΠΘη51}1} 5. ΟΧΡ]ΙΟΔη15 οἱ {Ππδίγδη 5. [Δπ ἴῃ Δ] ̓ ππ αι 5] 
ΟΔΙΏΡῸΙη ἀΘϑοθηήδηηι5 ἃ0 ρΥδοίουο ῬΟΙ]οἷ5 Ιο00 46 μη6ῃ- 
515. οἂν]57). 4αἱ πα] τη ΑἸ ΠΟυ] Γαΐθιη Πα] θΐ.. ἰπ αἱ ΓΑ ΠῚ 18 

9) ΜοαΙ 18: ἐδοϊπηΐ [1{ΥἍ{0 118,2, υἀπᾶθ. Β΄ ρουτϑοίδ 
ΤΩ ΘΏΒαΥδι ΤΔ]]]1τὴ, 490,06, Αὐ πα]]ὰ85 δῃύαθτθ οὐ 1 π8 ππη0 
τηοάπηι Ποῦ. 

10) Ὗ, 1ηΐγϑ. Ρ10]. 8 857, Ῥβϑυᾶο - Ῥυιθοιϑηθμι ν, 8ὅ9, οὐ 
ἄθ Ἡϊδγοηγμο οἰ ρομθιῃ 1 Ρ. 212 5. ; 

1) Εϑῦ Ὡο 15 ἔγαρίη. 28, πὶ Ἰοοῦϑ ἸΟΠρΊΟΥΘ ΘΧρ]]168- 
ἴοπθ ποὴ αροὺύ. Μραϊπηηὰβ Θηϊ οὖ οἤμοθηχ το] θατι6 
τη ηθαγδθ Αὐἰΐϊοδο βαμί, 6 ὕϑιηθη αἰ υβ οὐΐϑηη τη 6}- 
ΒΌΓΘΘ ΘΟ ΠῸΒ ᾿ρυ θη 5 ΡΟΠΠΠΧ ᾿ἱπητηϊβοιῦῖῦ; διὰ απδ6 ΟΠ06- 
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ἴῃ νᾶγὶᾶς. 1185 [ἀ| 85 4πἰρι5 μέτρων καὶ ς«ταθμῶν οχ- 
ΡΟΒΙ10. ὁΟὨ 1 Π ΘΠ}. 

ΡΙαΡ 6 οχ Πἰβ ἰα0.}}5 ργορᾶρδίδα βιαηΐ ἴῃ 115. οοαϊοὶ- 
ῬλῈ5 ᾿πᾶππι 50] ρ015 4πἰ Οα]θηὶ ΠΡ ΓῸ5. σομίϊποηΐ. αἴχαθ ἰη- 
βοῦιρίδο βαηΐ δπΐ Δ ]θηὶ ἃαΐ ΟἸθοραίγὰ8 ἃπί Π]Οβοον 415. ηῸ- 
τηἶπθ, ΠΟΠΠ 1116 Θἰϊδιη Διο ΟΥ]5 {{{π|0 οἄΓΘηΐ, ΟἸηη 65 ἀπ 6) 
Ρουμπθηΐ δὰ ἈΓΓΘ. 1 θα] οἰ ΠΔ 1. . ΟΠηΪαΠ) οϑΐ θὰ Τα 0. τιῦ 
οἱ ποίὰθ 4ἴ|0118 ΤΠ ΘηΒιΓ6 οἵ ροπάθγα Ρ6 1 ΟΟΙΠρΘΠΪὰ βοτὶ- 
Ρίαναθ ἀοβιρηθηΐαν. οἱ πμα{ιι 6 ἸΠΘΗΒΊΓΑΓΏ ᾿ηΓΘ} 58 Ρα[10- 
η65. δἰ ροπάθγα Πἰ4πουτὴ 4] «αϊθαβαιι6 ᾿π πα δι π|Ὁ ἀροιι- 
γαΐα ἀβθϑοῦι θαηΐαν. Οπάγ (δι γι αὖ ὈΓΟνὶ5 δἰ1 ἴῃ ἢὰο 

ἀἰδραζαίοηθ 5ἰρη Πα [10... ἢ] 6 41 οἷ ἢ ἃ] 6 5 ἀρ ρ6!]ΘΠη118. 
γοΙιιβ 1551πηὰ οχ [15 01} 15. οϑί, 1Πὰ Περὶ μέτρων καὶ 

«ταθμῶν καὶ τῶν δηλούντων αὐτὰ ςημάτων. ἃ Μοηί- 
[ἀποῦπο πίον Απηα]θοΐα Βαπϑάϊοι ποῦ δαῖτα ).. οὐἶπι5. ἰη- 
οοΡίη διιοίογθηῃ τηθ ΡΟ] οστιπὶ θη θα ἸοὐΪ ΠΟΥ νοοᾶΓ 6 ο0η- 
ΒΘ ΙΠΉ15.. 4αΔΠ 81) ΓΘΟίϊι5. [ΟΥβ  λη ἰρϑᾶμπη [ἀθι]ὰ) ἃρ- 
ΡΘΙ]Θμλιι5. γοίϑ 158: 1η8η} τη Ἰοἰ μά] θη. (81) ῬΓδθίθι πΠιιη} 
Ιοουμῃ ἀἃ ΑἸοχαηα νη τηϊπὰ ἃηΐθ ΝΘ ΡΟΠΪ5. ἀθίδί θη) 50" ρΡ (Δ) 
6586. ΟΟΓΕΪ5. ἀΓΡΊ ΠΏ ΠΓ15. ΡΓΟ ίπη 6ϑ8.). δ64 οδἰΐδμι ἃ}} ἃ]- 
ἰθγὰ ρᾶγία δθίαβ δἰπι8 [ἀθι]18 6. Οἰ ΓΟ ΒΟΥ} } ροίοϑί. ΕἸθηΐπὴ 
οι ἰπΐον ροπάονα [00 οἱ τιποἷὰ ΠΟ δηὰἃ δ Δηΐα}". ἀρρὰ- 
τοὶ []}}] 1} 60 ἔθ ρΟ ΓΘ. ΟΥ̓) 6556. 410 Πηθἰοἱ ἀγαθοὶ {1] 
᾿λοιηὰ 6 νου βα )Δη 1} ΔΓΡΓ15. Τηθα]Ἰοῖηλθ. τὶ ρυδθοθρία 5016 18 
Δαΐ 50 Π0185 ατιαδάδμη ἢ 0616 σοΘρογηΐ. [ἃ ἁιίθιη ἤθη δηΐθ 
Ἀπριβίαμιη ἰδοίιηη 6586 οοηβίαί. ΕΥρΡῸ βοααϊίαγ, αὐ 58} 
ΡΓΪΪβ. ρον αίου ιι5 οιηδηῖβ ἃ) Ατιρτιϑίο 4 (ἸδιἸΠ) Θὰ 
6 ψφιὰ ἃϑίπηι5. ἴα] 1 ἃ ΟΟΙροΒἰἰὰ 511. 

Ιδπὶ ν᾽ ἀθάιηι5 {πᾶ8 ἀδίηοορϑ ἰδὲ Ιοραπίαι", ΡΥ τ} ἢ0- 
ἴὰ6. αιδθάαιη ΡΟμ Θγ 1] οἵ ΠΠΘΗΒ.ΓΆΓΙἢ ΡΘΙΒΟΓρίδθ. διιηΐ 

αΐθ5 ἴσπη τη Ά οἱ τ} 5016 08η:. ΟΠ] ποίϊὰ ἴῃ ἰμβουριῖο- 

εἶχ ὑγίαμη οοὐυ δῦ 6556 ΟΙἸοΙαν, θοῷ 60 Αἰδοα οϑῦ ἢθ0 
τηθαϊτηηὶ Ρ 8.5 ἀποαδαπησιδρθβίηδ 564 Ῥίοϊθιηδῖοα ρούϊτϑ 
(8 18). Οδὕθιδβ ᾿ηθηβαγαβ ἃ Ῥο]ποθ ΘΟ θιηοΥ δ 1 
τηθίσοϊορίδ 50 ααϑιηαπθ ἰοθῸ ΘΧΡΙΙΟΙ 1 Π108. 

2) Απεϊθοῖα αἀγϑθοδ οχ Μ5ΜΚ. οοαϊοῖθιδ θυ θύπηΐ τηο- 
πϑοῖὶ Βοηθαϊοῦϊηι (Ρ8γ15. 1088) ρ». 898---θὅ. 

8) Υ. πὸϑ ἴῃ Μοίγο]. Ρ. 8. 214. 28ὅ, οὐ Ἰηΐγα 8 41. 
Τιοοιβ ἀθ ΑἸΘχδηανιπῶ τηΐηϑ ΘΧρΡΙΙΟΘΙπν 8. 66, : 

ΒΟΕΙΡΤ, ΜΕΤΆΈΟΙ 1. 5 
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ὨἾῈ5. Αἰ(οἷβ. οϑι Ἰΐηθα γθοῖα ἰ. δαάθηι ροβίθα οὨ] {6 ἀπιοία 
οϑί, ἃ ((γ, ὅ2, 4. 66. 14. 06. 8). δῖ. οἰἰάπη Ποὺ Ἰ060 56011- 
βθοπάπη) 6556 νἱἀ δία. δἰ ααϊάθιῃ [ἃ αιο ΜομπιἊἁσοηι5 δαϊ- 
αΠ|, τος θὰ ποὴ 6δβί γραμμή τις πλαγία, εἰ 5ογἼρίον ἔαμθιι- 
86 δχριθϑϑὶβ γϑυθὶβ αἰεὶ. Τιιὴ δύο ἀπερίετικτοι οογΓαχὶ 
ΡΓῸ περίετικτοι 60]]α[15 [4|01}}15. Δ] 6 ποῖβ (οὰρ. 1, 4. ΥἹ, 14). 
Ροιγοὸ ἀνδρεῖος καθετήρ «υἰά 511. Μοπιαποοηιι5. ἢἷ5 νο- 
θὶ5. οχρ!ϊοαῖ: “ἀἸοι(α1 ᾿Π 5 ΓΘ ἢ ΟΠ ΓΕΓ ΘΟ ΟΠ ΘΟΠΟΔΥ ΠῚ 
οἱ δἰΐογα ρᾶγίθ γθΟ 1. 4110 τ01ηἃ ἴῃ) νϑϑὶοὰ ἀθίθηϊἃ 6]1- 
Οἰζαγ οἱ νβϑίοδθ νἱ [ἃ ργοθαπΐαγ., αποᾳ ΠῚ Ρἂπὶ 5. [6 γα γοίδ- 
γθραϊ". Αἴψιθ ἴρβ8 αδ]θπιβ: ἔοικε δὲ ὃ καθετὴρ τῷ 
Ῥωμαϊκῷ 8, 4ὰο 060. οἰΐαπι Δ 6] οἷτιβ. γαίῖο ἀθβογὶ- 
μῖταν ἢ. 

226 ροπάογίδιις φάθ ἔπ δαάδηι ἑαθμία ὦ} γιγιίι)". 

ἢ6 το] αυῖ5 486 ἴῃ Θδάθιῃ ἰδ 1]ὰ ᾿Θρη αι ΡΓῸ ΓΘ] ογὰ- 
νἱζαία ρᾶ8}}0 {6 Γῖιι5. ἀἸ5ϑθυθ πη 65[, Αηΐα Ομ ηἶα δ [61] 
00 ΘΟΙΠΙΘΙΠΟΥΔ Πα] ν] ἀθἴπ". ΒΟΥ ΡΙΟΓΘΠ ἰδ] } 6 νὰ Γ} 15. 6 
ΠΡΡῚ5. δἃ 486 ἀθ Ρομα θυ 115 οἵ ΘΠ 5.15. ΤΠΘΙΠΟΓΆΒ 1 νἱ- 
ἀδγθηΐαν ΘχοοΓρ51556. ἃία|ιθ ἴῃ 5πιἃ ΘΧρΟϑ᾽ [1016 ΘΟΠ ΠΠΧ1556. 
Ὁ ΡΓΟΡίοΓ πη 1ηΪ πάη δϑί θα ϑ 6} ΤΠ ΘΒ. 85 ἃ} ΘΟ( ΘΙ 
γα 15. ΓΑΙ] ΟΠΐ 115 ἀοΠΗΪΪ. 

Ρεαπι αὶ ἰγαά! 46 ρου 5 [ΙηἸ πῇ [ἀοἰΐ ἃ 
πηἷπὰ ἴα Ο ἀγδο  ηὰ5. ἀγδοῃπηὰθ ὟΊ 000105., 0})}010 ΥΠ1Π 
Οἤ 4! 605 {γαῖ ἡ). Ηδθοὺ ΟΙηἷπ0 δϑὺ Αἰ ΟΟΡα. ΡΟΠΑ ΘΓ 
γα 10. ΟΠ ]οι5. δυιΐθιη ἰδία πο δὲ δδηθιιϑ Αἰ μη Θ 5111 
ΠΌΙΏΠη115. 8564. οοἴανὰ ἃΓροηΐοὶ ΟΡΟΪΪ ΡᾶΓ5. ΠΩ ΠῸ 55: ΠῚ 
ἀγαθοοση ροηάι5. Ρνυδδίογθα Αἰοὰ ροπάθγα οοιῃράγανὶΐ 
οι Ἀοιμηδη15. Ποΐδδηδμηι Γαι ΑἸ1Οἱ (Δ᾽ η ρᾶγίθμι οοἴο- 
ΘΘΒΙΠηΔπ [556 ΡΓῸ ΟΟΡΟ ΘΟΠΙρΡΟΓ ἢ ΠΑΡ ΘΠ. ): τηΐπὰ ἰρὶ- 
ἴὰ Αἰἰοἃ. 4086 ο5 ἰφ]οη ρΡὰγΓ5 βοχᾶσθϑίμηᾶ, δθαιδθ)αΐ 
ΠΟ γᾶπ Βοιηδηδηι οἴ] ἰγθηΐθ; ΡΟΓΡῸ θϑάθιῃ γαίῃ ο[Πο]- 
ἴα. αὐ πποΐὰ 4π86 650 ΠΠγ86 ρᾶΓ5 ἀποάθοϊμηδ, Παροαΐ Αἰ]-- 

4) αδῖθμηὶ ορ. 64, Κάμπη ἴοι. ΧΙΝ Ρ. 788, 
1) ῬΙὸ ὨυΠΘΙῸ ΟὈΟΪ]οΥαμ ἃ Μοπίξαθποοηο οαϊΐαχῃ ἱ 16- 

ϑπτπι 6586 ἢ 6Χ 115 γδύοηϊιι5 486 ροβίθϑ ἃ βουϊρίουθ 
ὑαῦα]αΘ βαθαπουῦηύαν ἀρραυθύ. Ὑ. ΒοΘΟΚη. ρ, 24 οὐ ΟΠ υιβῦ. 
Ῥ. ΟἹ 5. οἷιβ σουητηθηὐδυ! ααἱ ηἶγα ἴῃ 8άη. ὅ οἰ αὈϊίαγ, 

Ἴ Υ, Μοίχοϊ. ρ. 146 55. 
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οὰ5 ἀγδοἢηὰ5 ΥὟἹ οἱ φαδάγδηίθμι. Ιὰ δυΐθιῃ ᾿ρϑαμ ἴῃ ἴάθῈ}ἃ 
Ρβοία ΟΥΒΕΒΗΘΗΝΙ Θϑ[. ΟΠ] τπιΠοἷὰ ἀγδοῃπιὰβ ᾿Αττικὰς ς΄ καὶ 

ὀβολὸν α΄ καὶ χαλκοῦς δ΄ ΠΑΡ6Γ6 ἀἰοαίιν, πὰπὶ Πᾶθο 00η- 
᾿αποία ἰαοϊιαΐ ἀγδομηηὰβ ΥΓἹ οἱ ἡὐεν να ὐνοτην: Οιυϊά νϑγο 

αποΐαθ ργδοίθγθα ΥἼ1 ἀγδοιπιᾶθ {γἸ υαπππία, πηϊπάθαιι8 ἀγδοἢ- 
τπ86 ΟΧΙΠ} ϑο Ποοὺ πὶ ϑαμΐ ἀ6η8}}} Ἀοιηδηΐ, «θα αιϊάθιηη 
ἦρ56. ἁποίον 5. νυ 15 δἰ βμ Ποαι: ἔχει δὲ ἣ μνᾶ ὁλκὰς 
ἑκατόν. πρὸς δὲ τὸ Ἰταλικόν ριβ΄. [π|6]16ο]ῖ οηΐπι 
τὸ Ἰταλικόν Ἀοιηδηᾶμ ροπάογὶ5. γα 9 π6πι, 4πὰ ΟΧΙ 46- 
ΠαΓῚΪ τηϊπᾶ6, 5ῖνα ΠΧΧΧΙΝ ἀθπαγὶϊ Πἰγᾶ6. βἰνα ΝἼ βἰηρι!β 
ἀπο 5 ΘΟμγ μογαηΐ ἰη46 ἃ [ΘΠ ρΡΟΓ 6 61} ΗἨδη 4 ]1οἱ πι54π6 
δα ΝΕΥΟΠΘΙΙ. 

564 1αἰοί ἴῃ δαίθι ἴα θ1}}ἃ οἰΐαηη ἃ}1ἃ ἀθηγ1}} ΓΔ, {18} 
ΔΠ ΕΠ π|155111 81} Οἱ ΡΥ] Δ ΠΊ 6558. ΠΌΡΘΙ ἃ ΒΟΓΘ] 6510 οΟρη]- 
ἴῃ 655). Νάιῃ οἴπὶ ρυΪϊηση ΒΟΙηΔηΙ ἁγρθηΐθοβ ΠΌΙΏΠΠΟ5 
ϑΙβπάγθ οΟθρογαηΐ, «πο4 [ἀοίτη δδὲ ρᾶ.}10 Δηΐα Ὀ6]]Π μη 
Ριυπίσαμη ΡΓΪμ 1. ἔππὰ θη γ111} 5θχιαῃ) ρᾶγ 6 ΠῚ ἘΠΟΙΪΔΘ 
6556 νοΪπογαπί. Εἰ ΘΟ} ρΓΔΘίρου θη Δ. 1111} 5111} τη οΙ]Θη[ 
δἰ ΟΙΏΠ65 ΠΕΠΠΊΔΙ 5 ΓΑΙ Οη65 6586. 56506Γ{1π5. (πᾶγίἃ ἀἄ6- 
ΠΑΡ ρᾶ 5... ΠΙΠΏΙΠΟ βθϑίθυ [9 Δ! ἰθγαηΐ βιὰ ΡΟΠά6}}5 
5 ΘΠ ΠοΔ ΓΟ Π ΘΙ, ΡΟΠτι5. ΘΠΪΠῚ 56 ϑίθυ 1 50 ΤῚΡ 11 πὰ ἀἰχθ- 
γαηΐ ; ἀβθπαγὶϊ ἁαΐθιη ρομτι5 βοχία]!απι. ἢ. 6. βοχίδιῃ πΠποῖδ6 
Ράγίθπι ἀρρϑι!ανογιηι ἢ. Εχ ἰοία ἰϑιιαν ΠΡγὰ βορίπδριηία 
ἄιιο ἀθηαν! ἴδοι! ϑηΐ. Ηοο ἁυΐθιη ᾿ρ511Π ΒΟΡΙΡίΟΡ 6πι5 ἰἃ- 
μι |86 ἐδ 4 ἈΘΊΠΙ8 ἉΠῈΟα 1 ΙοροΓαΐ: ΠΔΠῚ ἤδθο αἴΐονι (4): 
ἣ δὲ λίτρα ἔχει οὐγγίας ιβ΄. ̓ τὐκάς οε΄, ἐν ἄλλῳ οβ΄. 
ΗΙς ὁλκὰς οε΄ Αἰιϊοὰβ ἀγδοπὰ5. 6558 [Ἀοῖ16 Ροιβρίοἰίαν; 
1146 ἁαίθπι οβ΄, ἀδ φαΐθιβ ἰάθη ἴῃ 4110 Πἰργὸ [οοὶδ., δαμΐ 
ἀθμανῖ ΠοΙηΔηὶ Δη{ π|5511|]Ὁ). Ἐοάθπ το! βου ρα} ἀοῇ- 

8) 1014, ». 202. 
4) 16 Βούπηι ρομάθσυιτῃ ΟΥἹΡΊηΘ. οἴη δηΐθῃϑο ὨΪ}1]) 

Θχριογυδύιμη ἔπθυῖῦ, ἴϑτη οϑυῦαβ α6 δῷ Υ8 ᾿0ἸΟΔΥ ΡΟΒ86 
νἱἀοίαγ. Νϑιῃ οὖ 51011100 οὖ βαχύι]θ οὖ βΒουῖρι]0 ΟΧ 60 1080 
θιηροῦθ 410 ῬΥΪΠΏΠΙΠῚ ΥΡ ΘΗ πη Βιρηϑνογαηύ ΠΟΙΊΔΏΟΒ 1 
ΡΟΥΘ ΟὨΙ 5 α1 ΘΟΘΡΙ5586 οχιϑύϊηο. πϑ ἀθ τα οορίο- 
δα αἰβραῦδτθ δ] θηῦπι οϑὺ 80 ποὺ ἰοθ0. 

5) Ηοο ῥυτὰ ἀριηοηβίγανιῦ ΒΟΘΟΚΙ ρΡ. 24, οὐ ΠΌΡΟΥ 
ϑοοοβδιὶὺ ΟΠΥΙΒΌϊτ5 ἴῃ ΘΟΙ Ι ΘηϑυΙ0 αΘτὴ ᾿ηϑουῖρϑιὺ δεῖ γ ρ6 
ζ}" Βοδεϊηιηιμτι, 465 αἰξίδοΐοη ει ἀπάθγον' ἀαπιῖΐξ χιιϑαηιηιθΉ- 

δ Ἐ 
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αἰτἰο (3): τὸ δὲ γράμμα ἐςτὶν ὀβολὸς χαλκοῖ δ΄. πος 
οϑί, ἀγδοῃμηδλθ 5ῖν 6 ἀθη δ} }} μὰ 5 απαΡία, τπη616 ΓΌΓΒ5. ἃ ΘΙ 
ἀοπᾶνίαη ἀ θαι. 411 σοχία!δη πηοΐὰθ ρΘ μα. 

Ὁ λκή βδοάθιη. βθῆβιι {|ὺ δραχμή ἀϊοίὰ ἷο ρουϊμὰς 
αἴχαρ ἴῃ ΓΙ 4115. Ροπάθγη [Δ]}}}}}15 οἵ ἀρι Ἰηθάϊοοβ ποη- 
Π1}105 ΓΘρΡΟΡ ταν). 

ὴ6 πιοηδιγῖὶ5 οἱμδάθηι ἐαθιίαο. 

49 Ροβίψυδλιῃ 46 ρομά θυ 8. ΒΟΡΙΡίΟΙ ἰδ] 6 Θχροϑβαϊ, ἀ6 
ΠΊΘΏΘ115. [Ρα]ηΘη 7115. ̓ πϑ.1{π|0 ἀϊοονο (8). δ ἃα 6} ΟΠ 65 
δα Ιρ581) Αἰ 08) ΠΟΓΡΠΊΔΠ ΓΘ ΘΓ ΠΓΠ} : τηθάππηηι5 ΧΙ ἣμίε- 
Κταὶ 51ν6 βϑιη 105 ΠΡ ΘΡ6 (ΠΟ ἴαγ. 5θιηοάϊ5. ΟΠΟΘηΙΟΘ5 ᾿Ρ.᾿ 
ΘΠορηΐχ Αἰἰοὰ5 οοἰγ]5 ΙΥ̓ ἢ). Τμη ἃ4 ἨΟΙΠὰΠὰ5 τη ΘΒ Γὰ5 ἰ[ὰ 
ἢ {γδηβίτϊο. οὖ οοἴγ]ὰ ἀἰπηϊ ἀϊὰ 5οχίαν! Ρᾶγ5. 6586 ἀἰοδίπ". 
Ργδοίθγοα δ] Αἰτοὰθ οοΐγαθ ἤοηθη τρυβλίον αἴονίαν, 
οἱ ΟΧΥΡΑΡ ΠῚ 4αᾶῦ [ἃ Ργ5 οΟἴγ] 6 Δ ΑΙ. 

ΟΧΥ ΡΠ τη θη 511 ἃ οὶ ἃ ΠΙ4π1485 ΓῈ5 ρου πηθαΐϊ. ἰληι 
δ δ᾽ σι θη 11Π} ΒΟΡΙΡΙΟΙ ἰγδηβογθα 1. φαοά ἰοϊπμη 
ἴῃ ΤΠΘΉΒΌΓΙ5. ΡΟΠάΘΓΘ ΠΟ Γ ΠΗ] 615. νουβαίν. πὰ 
(6 γ6 1η1Γἃ 586 1115 ΟΟΙΠΙΠΘΙΠΟΓΆΙ]Π115: ΠΟ Ὠ1}}}} 51 ᾿ΓΟν]- 
6} {8} 0] 1 οἱ ΘΧρ]]ΟΔΠη}5 οἱ ΘΠ] ΘΠ Δ 1115. 

γογ θὰ 486 Θοάθῃι Ι000 (8) Βαφαπηίιν ρῥ]άη6 'ΟΟΡΓΠρΡίἃ 
διιηΐ, 4ΌΟΓΙΙ ΘΙΠΘ Δ ΟΤ νἱὰ ἃο ΓΑΙ] ροίθηἀὰ 68 ἃ 
ΡΓΟχΧΙμΪ5 (6). 10] Ἰταλικὸς ξέετης, 1". 6. βοχίαγ [5 ΒΟΙηᾶ- 

λάησοπάρη Ταίοηίθ, αἱ Θαϊΐαβ δῦ ἴῃ ΑμηδΠρι5 Αοδα, Μο- 
Ὧδϑο. 1802 1, Ὁ] νἱὰθ ρ. 2 5. 

60) Φυδθηϑπὶ 6115 ἸΒῈ1}5 ΟΥ̓ΡῸ 510. οὕὑτῃ δηΐθα ΟὈΒΟΙΣ πὶ 
1ουῖϊῦ, ἴϑῖὰ αἰ] θ ΡΘυβριοιῦαν 6 ἸΟΟΙΒ τπϑαϊοογα ατϑ86- 
οούθτα απο ᾿πῆνα αἰθγϑιῃ (8 44). Ἐθρϑυϊπηῦαν θηΐπ ργ86- 
οι δραχμὴν ρϑϑδδϑῖια πᾶθο ααοαὰθ: δραχμὴ ὁλκῇ, δραχμὴ 
ὁλκήν, ὁλκὴ δραχμῆς, ἀθηΐξαιθ βρ]θχ ὁλκῆ. ὅ1ὸ ἰριῦαν 
ὁλκή ἴῃ ἀγδοθηηδθ βιρη ΠΟΘ ΘΌϊΪ. Μδχῖμηθ δαῦθιῃ 
14 ἴῃ Αορσυρίο ἔδούαιῃ 6586 ΘΥΙΟΥ, ὉΌ1 οὔτ ρυϑϑῦθυ 80- 
σοηΐθϑηι ἀὐϑομτηδηα ἴῃ τ ϑ]ο θ 8 αἰύογα ἀγϑοῆμαα αὔουθη- 
ἴὰ απαδ0 οϑϑϑῦ ὑϑυβ. ΠηϑρΡῺΪ ΔΌΓΘΙ δίϑίθυ!δ 56 Χ165 21] 6 51 1η8, 
ἴρϑϑῖη διρθηΐθϑηι ἀὐϑομτηθμι δδαϊίο ὁλκῆς σοσϑῦι]ο αἰδίϊη- 
χΧίθ856 υἱαθηΐασ, Αἴαιιθ 41115 δὐὔϊϑιη (6 οϑιιββὶ8 ΨὙΘΥῚ 5112116 
ταΐϊῃϊ νυἱάθῦσι Ρ]ΌΥΙΠΟΝ. 6Χ 1118 ΠΌ115 ΗΙΡΡΟοΥ ύ οἶθ ΒΡῸΣΙΙΒ 
1η. Αδθρυρίο οὐΐοβ 6586. 

110 Υ. Μοίχοϊ. ρ, 82. 
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Π1|5. 0161 Πἰργᾶπι ἀπδη οἱ ἀπ} 41ἃ1 ρΘη ΘΓ ἰγαά!ίαγ. Οποά 
σαϊάθηη τϑο βϑίπηθ. αἶοὶ ΘΟΘ ΠΟ 5068. 6 [δ }1}}15 Δ] 6 η 615. (οΔρ. 
ΙΝ, 14. ΧΙ], 8 81.). [πά6. οἰΐδιη δηΐθα (8) ργὸ ἣ δὲ χήμη 
ἄγει λίτραν μίαν ἥμιευ 5ογΙθαπάα βυιπίὶ ὃ δὲ ξέςτης 
δίς. ἴδῃ οοπϑίαϊ, 51 ΠΦΆΟΥΙ5. 5 ΘΙ Πολ[10 ἴῃ Ροπά ΡΠ 4 Ϊ5 
ΠΙΘΗΒ1115. ΟἸΙΗΙ Δί π., Ρ]ΘΡ 46. νἱπιιηι 6] δάμη, ππ66 
ΟἸΩἢἶβ5 Π΄ ρομά6γ 15 ἀθΠ 110. ἰπ6116 61: νου 6χ πος Ιθ6Ὸ 
60] σἽπηι15. δἰϊδτη ἃ 016] ροΟΠάτι5 ᾿ηθηϑι185 ἰἰὰ ἀ6Πηϊτὶ ρ05- 
56. τι οἴτι5. 0515 ΠΟ ΌΟΣΙΘ. ἢ1}}1ἃ Πὰϊ τηθηί10 5). Θαοά τηᾶχ!]- 
1 ΠηΟΙΠΘΗΪΙ 65 δα τη]105 0005 4 Βα ααπηΐα ΘΧρ] Δ η405. 
65 διιΐθιη 1058 1η46 οΥΐα δϑί, ψιοά τηθά τοὶ ρΡ] Γι 4π6 οἰ οὶ 
ΠΙΦΟΥ ΘΙ. ΠῸΠ Ὑ]Π] δῖ ἃ 4186, ἰπ [ὈΓΠ11}15 ΤΠ] ΘἸΟΔΙ 6 ΓΟΥΙ. 
ΡΟ ΒΟ θυ δηΐ. 

ΡΟΡΓΟ 60 ἰθ000 46 {1 ἀρίτηι5 οἰΐδπη ἤδ6ο ἸΘρτιπίαγ: τὸ 
δὲ ὀξύβαφον τέταρτόν ἐςτι κοτύλης, ὁλκὰς δὲ ἔχει 
δύο ὀβολὸν α΄ χαλκοῦς δ΄" ὃ δὲ κύαθος ἔχει κοτύλης 
ἕκτον. ὁλκὰς η΄. Ηδδθο οογγαρία 6556 ἀρρᾶγεῖ. Νά ΟἸ]ὴ 
ΟΧΥΡΔΡτΠ) «υδρΐία ΟΟἰΥ]Δ6 Ρ8Γ5 510. οοἴγ!α δαΐθηῃ ἀἸπηἰἴἃ 
Βοχίαυ. ΠΘΟΘ556 68Γ ΟΧΥ̓ΡΔΡΠΙΠ Πᾶροαΐ ἀ ἢ οἷ ἃ 5 ἀπᾶ5 οἱ 
φαδάγηΐθπ). [πῃ ἴδθι]α ἁπίοπι ὁ ὰ Κ αΐ ἀπιὰθ οὰπῃ φαδάγδηίθ 
αἰογαηΐαν. [ἅπ νἱ65. ἴῃ 4π| 511 ρϑοοδίπμι: πποϊὰ5 οἱ ὃλ- 
κάς 5'νθ ἀγδοιηηὰς ΒΟ. ΡίΟΥ πο 56 οοηἑπα!:. Νοο ἰδιηθη 
ἢσηο ΘΙΓΟΓΘΙΏ ΠΟΡΪ5. ΟΟΥΓΊΘΘΓΡ ᾿ἰοοῖ. ἀπ|ὰ ΡγῸ «ιδάγδηϊθ 
ἘΠΟΙδἃ 6 ΡΟΒαΠ ΟΡΟΪαΙη οἱ οἤδίοοβ. ἀγδο ἢ 8 6 ρΑΓ[65. 
το ἀθηηοηβίγαίο δὴ Θαι 461 ἴῃ ΘΧρ]]οαπ ἃ ογαί!! Ἰη6η- 
5. ἃ 9. ΟἿἹ ΟΟἴο ἀγδο τη ρΟΥν 156 {ΓΠ ΠΠ π|. ΠΟῚ ΙΔΠΟΓῸ, 
ἀ.ΟΙΪ Δ 46 [ἀ]580. ἃ} 'ρ50 διιοίογθ βουρία 6556 ἀρρᾶγθαί, 
θἃ ΠΟΙ ΘΙ δη4ἃ 6556 ΟΘη860. 

Ῥγδθίθγθα βθχίαγίβ δ ἀϊιὰ5 Π|0Γ5. οἱ οοίγία {86 Ἕλ- 
ληνική ἀρρο!]αΐαν δ ππᾶπὶ ΠΡ ται γϑάϊσαηίαυν (5). Ηδθ ηἰ- 
ΤΩΣ ϑιηΐ μετρικαΐ 5να ΠΡγᾶ6 ΘΟΥΠιι5. ΟἸθαγϊ. 46. {10 
οοπίϊππ0 ἀοοΕθίπηι5 (δ 46). 1ΡΙ 46 πη βοχίδυ 5. ΡΥ Π ΠῚ ΟΪ6] 
Ροπάθγα. 46 {110 18} ΑἸχίπηι15. {πΠἢ Ὑἷπὶ ρΡοπάθΓ6 οχὶρ!Γ. 
Ιηθριθοίἃ ἁαΐθη δϑί ΑἸθχαηάχίηδθ οοίγαθ ἀβἤΠηϊ1ο. ΠΙο 
Μοπί[ἀποοηι5 ἤοπ γοοία οὐγγίας κ οἀϊά 1. οὐπὰ Ἡ΄ οοἸ]]αίο 

2) 1)8 86 γΥ8 851 οαἱϊ ἀπθιίανο ᾿ππϑογθαῦ, Ἰοραῦ 6 8]6}. 
6011, οᾶρ. ΙΧ (ἔν. ὅ9, 19), 1 δδᾶθιν νϑῦῦϑ δᾶᾶϊῖίο ἐλαίου 
γοοϑθΌ]0 ᾿πΥθη 1, 
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ΠῚ ΡΟΠάθΡ6 ΒΟΥ ἢ ΘΟ6556 5115). δίο ἰρίίαν ᾶθο ἰπίοι 58 
51ηΐ ΘΟΙΩρᾶΡΔηάὰ: Πα θα ΐ 

Αἰ οοίγ]ὰ οἹ οἱ τιποῖαϑ ΙΧ, νἱπὶ Χ (6]. οἂρ. ΙΥ͂. 14 41.) 
ΑἸΘχδην πᾶ οἱ οὶ τποίὰς5 ὙΠ], νἱηὶ ΙΧ. 

Τδαἷύ αὶ ταν οοίγ]α {πὰ τηράϊοὶ ΑἸ Θχδη τυ ηὶ α{1 50] 6 θαπι., νοὶ] 
ἢΟΠᾶ γ8] ἀθοϊπηὰ ρᾶγ [6 ΤΪΠῸΙ 4πιᾶπι Αἰἰοα ; η60 [ΘΠ ΡΓῸ- 
ΡΓΪΘ Θὰ ἀϊνθυβϑαμη [556 ἃ}} Αἰτοὰ ἱπμἸοανθυ ἢ}. 564 ΡῈΓ 
ΔΘ]... αὐ ἃἰαπΐ, ΠηοπιΠὶ οἰπ5. ῬΔΆΠ] απ ἱπητ! ηπ 1 6558. 

6 ῃηἷηὰ ΑἸοχαπάγίπα (0) φυϊά ἰπάϊοαπάμιπι 510 ἰη[γὰ 
ΔΡΊΟΙ ἀἰβϑουθηαὶ οὶ Ιοοι5 (δ 66). 

ΒΘ]αθη αν ἀδίη6. οἱ βϑνὶ οἱ ρίοὶβ. οἱ ἐρυείμου 2) ἴῃ 
ΟΟἰγ] ΠῚ ἰμ Ἰβογα ροπάογα. Ηΐο ργὸ μνᾶν. 4ιοά ἅ050γ- 
ἀμ δϑί., βουρϑὶ ἥμίναν ροιτοάιθ ρνὸ ὁλκὰς ι1β΄ οἴποι- 
ἀανὶ οβ΄.  ιοίταν ἰσίταν οοίγ]α Πα ΘΓῸ 

560] Π|4014] ἀγδοῃμηδβ 72 
560] 5016] -- 7 
ΡΙΟΙ5 --- 80 
ἐρυείμου 1115 4. 

26 δαΐγοπιω οἰμϑάδθηι ἰαφιῖίας ραγίδ. 

48 Τυμὴ ΘΟΠΡῚΪ Αἰ(οἱ οἱ τηθηϑιρὰ οἱ ρομάπιβ ἢΐ5. ν 85 
ἀοΠηϊαηίαν (8): ὃ δὲ χοῦς ἐςτι μέτρον ᾿Αττικόν. κοτύ- 
λαι ᾿Αττικαὶ ιβ΄. «ταθμοῦ δὲ ἄγει ὁλκὰς ψκ΄. Ἀδάαϊι 
860 Ροπάθ. 15 ἃθϑίϊη]α 10 δ οοΟἰγ] πη Αἰἰοαπ ΠΧ ἀγρδομιηᾶ- 
ΤΠ]. 48 Π| (ἀ4] 615 ΟΟΙ πο (δ 45). δδάθιηαι8 Γ6ρ06- 
ΕΠ ἴῃ ἀδ]θηθαθ οΟ]] οὐ Οηῖ5 (ὰθ]ὰ ἀπαγία. ααϊηΐα ((]6ο0- 
Ρϑίγη8). ἀδοϊπιὰ ἢ). ὐπὰθ ροπάθρα οἱ ορὸ «ιοπάδηι δά 
γΘί 5.155] ηγιη] ΠΟΙηΔΠΟΓ ΠΏ ἀθηδυϊ τη Γοΐθγθη ἃ 6556. 
ΘΧἰβ Πηᾶνὶ. δ ΠῸΡΘΙ. ΟΠ ἰρ56 γᾶν 551}}15 ΔΡΘῚ ΠΏ Θ [15 δά 
ἀἰνθγβᾶμῃ γα ]οηοιη ἀθάποίιβ 6556. ΟΠ Ἰδίϊατη. νἱ Γι 58}}- 

8) Τιῖϊῦθυϑθ πα Υ 8165 ἢ οὗ καὶ ἴῃ απἰρυβάδηι ΘοατοΙ 5 
Βϑθρ ϑϑίμηθ ἰηΐθι 56 βαηῦὺ οοτητητπίαίθο; ααἰῃ οὐϊϑια Γπουπηῦ 
ΠΌΓΑΥΙ ααἱ σοηδύδηξοι οαϑᾶθιῃ ὑπαὶ ὑϑηΐππι ποῖα ἀδδιρηϑ- 
γϑηΐ. 

4) Ἐρύειμον οδ΄ ρ᾽δηΐα απδοάδηι ἀθϑουρία ἃ ΤἼηθο- 
ῬΒγαβίο (ῃϊϑύ, ρΡ]. 8, 8, 1--8. 8, 7, 8). ϑαρριβδίηθ ϑϑάθιῃ 
δρυα τηϑᾶϊσοβ οσουανεῖῦ: ν᾽ Ἡ!ΡΡροοΙ. (Βραυῖαμ) νοὶ]. ΧΧῚΤ 
Ρ. 6178, 120. 121. 856 4]., α816η. νοὶ]. ΥἹ ρ. ὅ48 (εα. Καμη), 

1) Υ. 1ηἶγὰ 8 45 δᾶη. 7. 



πως 
ΘΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΕΚΑΕΒΟΘΟϑ. Τὴ ΝΑ 

11Π|55πὰπὶ. νἱἀϊ ϑαπάθιη ϑθηίθη 18 ΠΏ ΔΙ Ρ]Θχαπι 6556"). Ας 
γΘΓῸ ΡΓΟΟΙΐνα ορᾶΐ ἴῃ Θᾶπι ΟΡΙΠΙΟπΘη ἰποί6 ΓΘ: πᾶπ] οἱ ἴῃ 
Πᾶς ἰρβ8ὰ (])ὰ]ἃ νοίμβ.1551Π}115 116 ἀθῃδνίιι5. ΘΟ ΡΥΪζ.,. Οαἶπ5 
Ῥοπάπβ5. ρ]απ6 ἃ σοἰΎ ] πη ΠΧ ἀγδοῃηηδυιπὶ ἀαδάγαΐ, οἱ ἰῃ 
4αάᾶρία [1 α]Θπθὰ θα θη) δοδίϊπηλί]ο παρὰ τοῖς Ἶτα- 
λικοῖς υϑἰζαία [υ͵586 ἀϊοϊαν. Νρο ἴΔΠη61).. Ομ 8118 ΒΕΡΘΙ" 

Ια ταίΐοηθ ἰῃ ΤΠ Πρ 6 1{155] 18 ΠῚ Πα ΓΘΓΘΙΏ.. νΘΡῈΠῚ 
414 6586[. ααδιηνὶα Οσοα]ίαπι ἰδοθγθί. ᾿δίθγα τη6 ροίαϊί. 
Ρυϊησμη ἴῃ Πᾶς νϑίπϑί βίη [δ }}1}1ἃ 60. ΙΟ00 41|6η}] 5[{1π| 
αὐζα! πη115. ΟΠ ἶ5. ΔΘ ϑ ϊπηλίϊο δα Αἰ] ΤΠ ΘηΒΙ ΓΔ ἰδοία 651, 
Αἰΐθηὰ ἰρίίαν οϑὲ ἃ ΒΟΙΏΔΠΟΓΙΙΙ πι811. 46 40 ἰ46Π} 5οΡΊρίοι" 
δηΐοα οχροϑαϊί. Ταιϊη νθΡῸ ἴῃ {γἰθιι5. 1ΠΠ15 [Δ }}}}5 ἀἀ] 6 η 686 
ΘΟ] ΘΟ Οἤἶ5. δὶ οαάθιη δθϑίϊπηδίϊο ᾿ηνθηί}., ΠΤ] ΠΠη6. (68 
Ἐοιηδηΐδβ ἸηΘη51 15, 564 ἀΡΙ {π6 46 ΑΘογρί 5. ἀσίταν ὅ). ῬΟΡΓῸ 
ΠΟ. {πᾶ} νοΐ 5᾽ 116 οϑὲ Ἠἢοιηδηοβ {10 [ΘΙ ΡΟΓΟ 6410 (6- 
ΠΑΡ βοχίαϊδθ ροπάθγα Ποραηΐ, ἴρ80 ἀθηανὶ ΠΟμΐη6. ἰη 

2) ὕιύ ἴπ χαδοϑίΐομ αἰ βο Πα ἸΙοθΥα ταϊῃὶ ΔΥΘΙΓΓΟΥ 
θἃ αϑ6 ΡΥ πη} ἀ6 68 Υ6 ΘοΟμηπηΘηὐαύι5 ΘΥϑτη ἢΐο ΔαΘΟΥΙΌΘΥΘ: 
“Οατὰ σοηρίατη Βοιηϑηθμι, αἰ ἀΘατ18}15 ἔπιῦ Αὐῦϊοο, ἀθοθτῃ 
1Όγῶ5 6] υἱπὶ γ9] δῆσδϑθ ρϑρϑῃαϊθθθ οομϑίθῦ, 6] 66Π) 811- 
ἴδ ποὺ Ιοοο ΘΟΟΧΧ ἀγδομδο ὑυθαδηΐαγ, οἰποιθαγ, αὐ 
11 ἀδη δ. ᾿π06]]ρϑηαγ, 6411 5]ΠΡῸΠ βοχύϑιη πποῖϑθ Βο- 
ϑηδ8 6 ρδυΐθιη ροηᾶδηΐ. Θυϊᾶ νϑῖὸ ὃχ ἢδο Ροῃ ρου 5 Υἃ- 
Τἰομθ οοπμοϊααθπάπιη Ὁ ΙΧ ἀπθίπμ νιαθίαν, ααϊῃ 18πὶ 1115 
ΘΙ ΡΟΥθα5, αα1θ 15 ΡΥΙΤητ ΔΥΡΘηὗΘΙ ΠΌΙΏΙΩΙ δῖρη δ ἀ6η8- 
ται δα ϑθχύμ]δθ ροηᾶπβ Θχϑοῦϊ βαηῦ, ΠΟῚ 801ππὶ τη8]10- 
Υ65 ἸΙΟΌΟΙΙΠῚ ΤΠΘηΒαγ86, 14 ατοᾶά 6 ρΡ]θίϑοιίο 18 η0Ὸ 
ΘοΙηρουθαμη Πα ΌΘιμα8, 564. οὐϊϑηὶ ΤΩΙΠΟΥΘΒ 5118 απδΘα 16 
Ρομα οι δοουγαῖθ ἀθπηϊΐαθ ἔπουϊηῦ. ἘΠῚ τη] ηοΥ 5. απὶ- 
αἀθῃ τη ηϑυ 88 ἀΘΠΔΥ115 ἀΘἤΠηϊδεΒ. 6556 ΨΘΥΙ 511η116 νἱἀοαγ, 
[ΠθΙοστηατθ ᾿ρὶ τιν τη Δ ΌῸ]15 τη θίγο] ορὶοἾβ. τη Θηϑαγαβ [1απ|- 
ΟΥ̓ ΠῚ 115 ἀθ ῃ Ὁ 7118 ΟἿ] 5] ηΡ.]1 βαχύα]δπηι ροηαπηῦ ΘΧρ 5585 
6556 ἸΠΥΘΗΪΠΙ8, Πδ5 ΓΘΟΙΟΠ 65. 6 νϑίμιβθουθ ὑθιηροΥθ β6ῦγ8- 
[5 6556 Θχ βίη, Ηδθο οὐπὶ 115 46 οϑβ15. 4185 
Βαργα αὐθα]1 Ὡθὴ τθοΐθ 56. ἢΘθοΥΘ οὖ ἀθ] θμᾶθ θ5856. Θορο- 
ΒΒ, ὙἱαῚ ΟΠ γΙβύιαμη ἴῃ ΘοΙϊημηθηΐατῖο 46 ΨΊΟΙΟΥΙ Υρα- 
τηϑηΐο Οϑ] μα (διἐξεηδδογίομλέ ἃ. πολ, Ακαά. 1808.1 
ΡῬ. 121---209) ϑϑῃᾶθιῃ υἱϑὰ ἀπ46 ΘΡῸ ἀΙἸΒΟ ΒΒ ΘΠ ἸΠΡΎΘΒΒΌΙΩ 
6556. υδθ γ885 πϑοορϊηδίε, οδὶ πονὰβ ἀαθιαηα!ϊ οὖ διὴ- 
ῬΙρθμαῚ οϑιιθ85 τὰϊΠ1 αὐξα]10, ἐδήη θη ροϑύαιιϑιη οπηηΐα ΓΘ Ρ6- 
ὉῸΒ. ΟἸὙ15 ΟἸΠΡΘΏΥΘΥ. οχϑιηῖηδυὶ ἴῃ θὰ βϑηὐθηίδ απϑιῃ 518- 
ῬΓΘ ῬΥΟΡΟΒΤΙ ΤΩ1ΠῚ ΡΘΥβιϑίθη πὴ 6586 ἀπχὶ. {Π{ΥππΔ ὙΘΙΌΙΩ 
Βιῦ, αἸϊπα!]οοηῦ ΥἹΓῚ ΠΔΥΤ ΤΟΥ ΠῚ ΡΟΥΙ. 

85) Ηδθὸ 8δοουγδύϊαβ ἀθηχοπδίγαϊο βαπύ ᾿ηἴγω 8 08. 76. 82. 



ΤΩ ῬΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑΊ ΙΝ 

ΠΊΘΉ ΒΕΓ 5. ΘΠ ἢ] ΘΠ ἀΪ5 505. 6586. ΝᾺΠῚ ΟἸΠ 6 Ἀ]θ βοῖίο 51- 
Ἰαπο οΟηρία5. νηὶ ἰοθι ροηἊ0 5ϊζ. ἴῃ ϑαχίαρ! απ ἰποι γα ηΐ 
πηοΐαθ ΧΧ, ἴῃ Πριηΐηδπ) Χ. [ἢ (πιὰ Υ}1Π ., ἢ60 νΘΓῸ δἰ 16 
ΠἶσῚ ἀπ ἢ ΟἿ᾽ 5. 686 Π]ΘΠΒΈΓ86 ΘΧΡΡ ΘΗ ΓΡ ; ΤΠ ΠΟΓΟ5. διιίοιη, 

ΠῚ αἰνίϑῖο δὰ ἀθηδγίπηι ἀθϑοθηθρο ροϑβοί, νἰχάπιπι 1110 
[ΘΙ ΡΟ 50 βρΡοηάδνα οχϊρθθαηΐαν. Να τη], {118 ΠῈ| ἸηΔΧΙ 6 
Α65} ἃ Βοιηδποῦιπ οοηϑιιθίπἀϊη6, π΄ οΘοησίι5 ΠΟΟΧΧ ἀθπὰ- 
γἷοβ. οοίγ!α ΠΧ Πα ΘΓ ἀἸσαί". 

Αάπιο οἷτια {π|ι ποσαγοί ρᾶγίθ5 ΘΟ Ἶη115: ἰᾷτη Ι (ΘΓ γαίϊο- 
η6 γοϊθοίᾳ ζαϊά ΠΟ ]}} 15. ΓΟ 116 6556 ν] ἀθαίτ". ΡῬΓΟΡΟΠΔΙΠΠ8. 
Νοη διιάθο οἰ άθηη ΔΙ ΠΓη ΔΓ 6 ΑἸΠ ΘΗ ΘΗ 565 Θοι[6Π] τη 0 410 
Ροβίθα βοιηδηοβ ΡΟΠ ΘΓ Ἶ 115 ΠΠΘΠ 5115 (ΘΠ ηἶν 556 ---- ααοά 
5ἱ [ϑοθγιηΐ, τἸηοίγοίθς νἱπὶ δάιάθνα Πα} 56  {π]4! 6 γῖμ ἰἃ- 
Ἰδηΐιιπ., ΟΟΠρ᾽τ15. ἀγδοῃπηα8 ΠΟῸΙ,. οοἴγ]α {.Χ]1] 55) --- ςοἀ 
ἘΓΟΠΠ16 Θὰ ΓῈ5 56 Πᾶρθῖ. Ποο οογίπαη οἱ οχρ]οῦδίππ 65ΐ, 
γΘἰΠΙΒΕΟΓΘ5. Τ]Θ 1005. ἰ4 65. 605 4πἰὶ Αἰοἷβ ΡΟπάο ι15. οἱ 
ΤΠ ΘΠ 5115. ΓΘ θη 1. Αἰσᾶ6. οΟἴγ] 6 0160 ᾿πηρ] [6 ΡΟΠΑῚ5 
ΠΧ ἀγδοηπηΐβ δοϑίϊμηαν 556). Οποά οὐ ἰΐ ααἱ ἴῃ Αθονρίο 
ἦα ρομάθεθιι5 οἵ Π] ΘΠ 5115 ΒΟΥ ρβογπηΐ ἴῃ τηρα!οογιτη 110 15 
Ῥᾶϑ51η) ΓΘΡΟΥΪΡηΐ, ἃ ἴῃ [ἈΠ 1115. 8115. Δα ποίανουηΐ : τιη6[6 
ἀθηλιπ ἃ ΓΑΓ10 οἱ ἴῃ ἤδη (Δ 1 4πὴ οἱ ἴῃ {γ65. 1145 Δ] ΘΠ 6 ἃ 5 
ῬΓορᾶρσαία 651. Αἰ4α6 Ποο οἰΐδιη Αδρυρίϊονιμη, πὸ ἀγὰθοο- 
τὰ ἅτ ΒοΙηδηογη, οΟηϑιθί αι ἀἰπ6 [ἀοίτι 6556 ἀρρᾶγοί, αἰ 
οΠοθηΐοθπι (ΑΘρυρ δ 50 }]Π106 1. ποη. αν θα). Ρδγπ 8. ἃ 
51. Θἃ Π]ΘΠ51 8 ΠΠ ΠΟΤῚ] 6556. ροηάογ ἀθῇΠηϊγθηιὅ). 

4) Τῇ ρτογαρῦα οϑῦ οοῃίϊοοθ, Ἰᾷ αποᾶ ΟΠ γι ϑύϊιθ Ρ. 129 
βρη ϊἤοανα νἱἀοίαν, Ἰορι πηο γϑύϊοηθ οούσ! ϑηὴ 80 ΑΥΠ Θῃῖθη- 
οἷθαθ 60 ἀγϑομτηΐβ δοϑυϊπηεθαμι 6556. Ἀ δῖος τηρίγοίθβ Π8- 
Ῥεογϑὺ ἀγϑδομιηδβ 8640, αὶ Ὠπ πη Υῖ5. ἃ 5ΠΏΡΙ1ΟΙ σϑύϊοπθ ἴδῃ- 
ὑπ δρθϑὺ, τῷ 0856 Ῥ61 586 7617] ἱπου  ἀ  Ὀ1]6τὴ γϑααδῦ, Ιπλπ]Ὸ 
δὶ ααὶθ ΑἸΠΘΗ Θη565 ΤΠ ΘΠ ΠΡ 5 ΡΟΠ θυ ἀθἤμηϊ556 οοπίοπααδῦ, 
15. τηϑθίγχοίδθ 5θϑη]πὶ ]ύθυι πὶ ἐδ] οὐ ὑυϊθιϑὺ ἤΘΟΘθ586. ϑϑῦ, 
5ϑα πᾶθο απϑοϑῦίο ἴῃ 60 πο πο85 ἈρΊΠητι5. Ἐχρ Πσϑηᾶο ἔδ- 
6116. οὐαῖονἱ ροίοϑὺ. Νϑιη Ὠ1Π1] αἰδὶ ποο ρυορομίμηιβ, απο 
6 Οδ]θηὶ ΤΙὈγῖ5 οοτηρθυθπιη ΠΘΌΘατι5, οοὐγίϑιη Οἷθὶ ἃ νθ- 
5 Ὁ] ΟΥθτ15. τη 1015 60 αὐ τη 15 ϑϑϑυϊπη θη 6556, ΘΘΙ 6116 
ΘΘΒΌΪη ΔΌΪΟ ΘΙ. ἴῃ ΠΟΏΠΠ]1185. ὑδὈ.]85 θ᾽ τη Θηϑ0}18. Πα ὕδατα 
6556. 

5) Υ. Ἰοοὰπὰ ΟΘ΄ ]θηὶ (ἔν. 47) οὐ ἱπΐγα ὃ 4. 
6) Υ. δηὸ 80. 8 8, ἴΔὉ. ΟἸδορ. 8:28, ὁ8Ρ. ΧΥ͂ 8 4. 
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Εἰδηΐπι ὁποθηἶχ. {πᾶ86 Θχίγοιηα πᾶὺ ἰάθι]α ΘΧρΙΠ Οζι", 
Χιοπίδπι {γἰπιπὶ σον] γι πηοάτιπι Πα θΘΓα αἰοἰαν. Αθογρίϊα 
δϑί, ποθὴ Αἰ[οὰ (ὃ 18). Ῥοπάτι5 διιίθιη οἷ ἃ οὐ γ]ὰ ἀαγῖνᾶ- 

᾿[αΓ. {π|6 οὐπὶ ΠΧ ἀγδομπηὰβ ρθηδαΐ, ΘΠΟΘΠΪοὶ {γτίππη οοἰγ]α- 
γατη οοηνθηΐϊιηί ἀρδομηὰθ ΟἸΧΧΧ, Αἰ(πα οαάθμι γαί 08 
φοχίανίο, {πὶ ἀπιᾶ5 ον] 5 σαρὶ!, ΟΧΧ ἀγδοπηηδα {πη ίαν: 
ὁο ποὺ ἐθηηη] ἃ} Πειΐτ5 ἴα! 86. ΘοΡΙρίογα, αι Ἠοη]δθ 
γἰχῖ, δἀάϊἔπμη οϑὲ δὰ Αθσυρί ἁποίον δ ρΥΔθοθρίδ. 

226 τηθη 1715. (ὁ ροπαογίδιι φίαθ ἀρμα υδέιδέϊογ 65. πιθαῖθο8 
γ6ΡΟΥ ιν}. 

ἈΘΙΪ«ιὰ 6 οἰτι5. σΘηθΥῖβ [4] 146 1100. ΡΟΒἰο ΟΥ̓ ] 115. (6 η}- 
ΡΟΡΙ ιι5. {παγίο ἴον ααϊηΐονο βάΘ οι] 0. 111 681 [ὉΤ 181 {1186 
πη οχϑίαϊὶ γοάδοίδο σπηΐ. Νο ἰδῃηθη ΟἸηΪὰ (ΘΟ 116 
101 {τασπιηΐι" δα 1ΠΠ|8πὶ ἰρ58π| ἀρίαϊοπη ρογιἰηθηΐ. 564 τη{ἃ 
ἃ νΘίμπ 5. ΟΥθτι5. ιιοι οὐ θιι5. τοροία σαηΐ. Οπηηὶ ᾿ἰσ]ίι" οἰΓἃ 

(δου θηάιπη 650. ροϑϑίπίπο ἈΠ 4πᾶ οἷπια Γοὶ νροϑίϊσία ἴῃ 15 
Ἰ] 6] σον τη [1015 {πἰ Δ] ποϑίγα [θη ροΓὰ βουναῖ! δπηΐ ᾿ηάὰ- 
σαν. [Ιἰδατι6 690. απ Πν15. ΟΠ 81 οἱ, ΠΟ] 65 ΟΡ ΘΓ ΠῚ ΠΊ6 
ΒΈΒΟΙΡΘΓΘ ἰπ.6]} ΘΓ ΘΠ. (ΔΉ 6 ΠῸΠ ἀπ] ανὶ.. απ1}}} στὰν 551- 
ΠΟΤ ΊΙΠῚ Π] ΘΠ] σΟΥ ἢ 1 ΓῸ5. ῬΘΥΠ ΒΓ Ρ ΘΙ (τα π16. 11 Ἰη6η- 
5015. Ὧἃ0 ροπά Υῖθτι5. πἰογθηΐον ΕΠ ΘΓ ΘΧ ΠΡ ΘΓ ΘΠ. 

(τα. «ἰάθη. πτιηὺ Ιοηρα ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ6. ΘΧΡΟΠΘΓΘ Π0Π ΡΟ08- 
50Πὴ : ἂΐ πᾶ] ΠΔ 65. ΘΟΡΙΠῚ 4π|86 ἰῃν 6 ηΐ 5.8]. 

[π Ηἱρροογαι 5 ΠΡ υἰ5 ---- 605 ἀἴδσο {πος σΘΠπἾΠ05 6556 
510 ΠΠ|551Π|15. ἀιδ  5[1οηΐθιι5 [ἀοἰ5. ΘΧρ!ογΐτιμ δϑὲ ἢ) ---- Π8}1ἃ 

με 

1) Ϊῃ ϑϑῖὴ γΓϑιὴ ΟΌΠ ἃ ῬΥΪΟΥΪΟΒ ΠΟ 68 απὸ ρϑ. ογϑῦ 
οαγα 86 ΑἸ]Π]ροηλτῖα ἱπαπίδιθαμη οϑβθῦ, ὨΌΡΟΥ ΕὙΘΠΟΙΒ015 
Εὐτηθυϊὴ5 ἴῃ ῬΥΟΙΘΘΟΙΠ 615 84 ΗΙρροοναιῖβ ΓΘΙ1απϊδ5 (νο]. 1, 
Τυδιθοῦ. δα ΚΠ. 1859) ἔδϑηὶ δρυθρὶθ 4θ 60 δύριτηθηΐο 15. 
Ῥαΐενιδ, τπὖ Ὠ1Π1] ἴθυα ἡποαᾶ ἀπθίθχη οὐ ϑιηθῖριαμι 510 τ6- 
Ππηαπαίαγ. ΟὙΥ̓ΘΥΊΒΒΙΠΩΙ αααὔθιη οἷτιθ. Θοιητη η ]0115 100] Ὦϊ 
Βιηῦ: Ταβιπυθηαππη 4Ὁ Ἰἰσηοΐο διοίουθ ϑηὐ] 15 511η 0. ὑθπι- 
ῬοΥΘ οοη θοίτ πη) 6556 ΘΙ α116 ΤΟΥ 18 πὶ ἩΙΡΡΟοΥ αὐθ ϑϑύδίθ 
{1556 πϑιύαΐδτῃ (Ρ. ΧἼΠΙ 8.); ρυουυ πῃ ϑίουϊ σατη ΡΥ Ϊτηθτη, ΡΥ86- 
πούίοηθ5 Οοδϑοδθ, Ῥυορ ϑὑϊατη γα γ 85 Βθηὐθηὐ 5 ΘΟὨ ΙΠΘΥΘ 
πθ6 δαᾶθῃῃ δϑίαίθ ῃ86 ΔῸ δοάθῃι ΥἱγῸ β8ουϊρίδδ: ἴῃ68586 
Ἰοοο5 6 Ἰἰυυῖβ σοῦ Ηἱρρούταίεοϊβ, 568 ῬΙούϑαῖιθ 6556 τϑοθη- 
ὉΙΟΥῚΒ ΟΥΡῚ 5 (ρΡ. ΧΥΠΙ. ΧΧΥ, ΧΧΧΥ, Χ1)1Π1): δριάθιαῖο- 

1 
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Ροηάδγα ἃιι ΠΠΘ ΗΒ. ἃ5 ΓΘΡΟΓΪ. Νδο νϑρὸ {Π|Δ δδίαϊθ ἰδτ ἴῸ- 
1115 Π]ΘἸοα ΘΓ ΟΡ ΟΘΡΓΪ5. οἱ ΡΟ θΡ θῈ15. οἱ, ἸΠΘΠΒΕΓ 15 
ΘΧΡΓΟΘ585 ΠΡΟ Δηΐ. 56 χ πἀϑι οἱ σοηϑαθίπϊηθ ἰπ5ίδθ γἃ- 
{10Π65 ΔΠ1Π15. ἃ} 4118 ἰγδάθαηίαν. 

ΡΙᾺΡΙ μὰ ΤηΔΧΙ 6116 νὰγὶᾶ ἴῃ ΒΡῈ Ρὶ Ϊ 5. ΠΡ 15 ΠΙρΡροογὰ- 
Οἀ1οἷβ ᾿ηνθηϊπηΐαν. Οτιὰθ Τ65 4πδη ἸηΟΠ]Θη1) 5ἰΐ. ἀϊοὶ νὶχ 
Ροίοϑί, ΜΙΠῚ οογίθ Ρ ΓΒ 5111) δ΄ ΟΧ ᾿ρϑΆΓΕΠ ΤΠΘΗΒΊΓΔΓΠ]Ὼ 
γΡῚΪ5. ΓΑΙ ΟὨ 115 τητΠ1ἃ δ δοίδίθιη οἱ οὐἱρίπθιῃ ΠΙρροογαι- 
ΟΟΥ απ] ἰηἀδρδηάαι ΟΟ]]Ἰ1ο] Ρ0556. δ64 ἴῃ Πδᾶηο ΓΘ Δ]10 
[ΘΙΠρΡΟΙΘ. 51 οἰϊπιη οὐ. ἰΠπ]Γ 8}: ππιη0 11] ἢἶδὶ ὈΓΘνΘΙῺ 
ΘΔΓΊΙΠῚ ΓΘΙ 1} [Δ] 118} 6 110 15 ΠΙρΡ ΟΡ 1οἷ5. Θχοθυρίδιη ΡΓῸ- 
ΡΟΠΟ. 

Ρομίονα 5ιηΐ τεταρτημόριον μνᾶς, «ςτατὴρ Αἰτγι- 
γαῖος, δραχμὴ Αἰγιναίη, δραχμή (βῖνε ὃρ. ὁλκήν 5ἷνο 

γταχμὴ ΠΌΤΟΝ 1 οὐ ΠΙ| πομηι}}15 1οοἷθ. οχοθρῦϊ5 (Ρ. 1.1) ρσ'ϑηαὶ- 
ΠΟΘ 6580 (Ρ. Χ1] 5.); ἴὔϑθιῃ σα 46 ϑῦγα θα 15 οὖ Ἰοοἱβ5 
ΔῸ ἴρ8ο ἩΗϊἹρροογαῖίθ βουϊρύαιῃ (ρΡ. 1 ΧΙ); ὕπμα ΠΥ 46 νἱ- 
Οοἴπιϑ γδύϊοηθ ἴῃ ΠΊΟΥΌῚ5 Θοα 5 ΡΥ ΪοΥ θὰ ρϑυύθιῃ (Ρ. 281-- 827) 
σΘητἶηϊ Οροτῖβ ΗἱἹρροογδίθι ἐγαρτηθηΐαιη, 6556 (ρ. ὨΧΧΧ)[, 
δΙύθυϑηι ρϑυΐθηι βραγίϑιη (Ρ. ΠΧΧΧΙΙ 55.); Πουατῃ ἀθ νὰ]- 
ΠΟΙ ὰ8 οϑρι15 Λούπιη Η]ρροογαῦϊ ἐσ θαθηάπτη 6556 (ρ. ΧΟΙ); 
ΘΡΠΟΥΙΒΠΊΟΒ πλα]ῖο ροϑύὺ ΗἸρροούδίβ δϑύαξθιη οΟ]]Θούοβ 6588 
οὐ ρϑῦοᾶ ἴῃ 5. ΥὙΘΡΘΙΪΓῚ 80 ἴρ80 Ηἱρροογδίθ ρυοΐθοῦα 
(Ρ. ΟἸΨΝὴ; ϑριἀθιϊοσσαη ἰργὸβ 1Π|, [Ρ οδϑύθγοϑ ἰὑθιηατιθ 
ΟΠλΠἾϑ. ΓΘ Π]]πῷ Βουιρίϑ αα86 ἩΙΡΡΟΟΥῦ5. ὨΟπΪη6. ἔθυπηὐτι" 
ΒΡασΙθ. 6556. Οὐὰδ ΘΟρΙοβιδϑιιῆδο αἰβραῦθ. 15. Βα 8 1ὴ 
Πα Ό65 ἴῃ 1158 6Π| ρυο]θροιηθηῖβ Ρ. ΟΧΧΧΙ 55. --- Ηδϑο αυ]- 
ἄθοθιη ΕΠ ΘΥη58: ΘΡῸ 8440 δύριυμηθηύαμῃ 1Ππ|4 6 ΤηΘΉ ΒΕ 8 
δὲ ῬΡομπάθυιθαβ ἀπούπιη, απϑθ ἴῃ σΘΠαΪη15. ἸΠὈΥ8. 0118, 1 
ΒΡΟΣΙ5. Ρ]υσηδ ᾿πγθηϊαηΐιν, 1] πο  αἸβϑίτηθ γ685 Ρ υΒΡ101- 
πῚ ΠΡΥῚ 46 νἱοῦτι5 γϑύῦϊοηθ ἴῃ τπΟ Ὁ 15 δοαΐ5. ἀσδῦτ8 ΡΥῦ- 
Ῥα85, δἰίοσϑ ρϑῃπῖηδ, αἸύθυδ ΒΡΌΣΙα, ᾿ηὐοι 56. 60]1 018. Τὴ 
Ρᾶιΐθ ροῃαΐηδ π6 115 απἰάθιῃ Ιόο15, ὉὈῚ γ05 1ᾷ ροβίι]ϊδυθ 
γιαθίαγ, οογΐϑθ τηϑηϑησδθ θῇ ογαηθαν (οοηΐ, 8 11. 12, 19, 
21. 88. ὅ6. 60. 08). Ῥαγθβ βραγίδθθ ἄπ86 ϑαηὺ αἰδιϊηριθη- 
ἅδ6 ρϑυθίοαϊαθ, αἰύοσα νϑύιδυϊου, αἀα86 Δ 1110 ρου πού 
Δ 8 δ7, 01 πὰ]186 ἅπτη τηθηϑιῦδθ ἱηνθηϊπηθαγ; δἰύθυϑ 
ΥΘΟΘηὔ ΟΣ, ὉῸΪ οὐ αἀϊνθύβϑαβ δϑῦ οὐϑύϊοηἱθ ΟΟ]ΟΥ οὖ ὈῬϑ 5511 
Ῥοπᾶθτα δ6 τηϑηβανδθ δῆογαηίαγ: κύαθος αὶ ὅϑ8, ἡμιόλιον 
δραχμῆς 60, τεταρτημόριον 604 (οοηΐ, 4. 2), δραχμή, 
ὀβολός, τριώβολον, κοτύλη ᾿Αττική 66, δραχμή 67, λεκί- 
«κιον ᾿Αττικὸν ς«τρογγύλον (δορίθθα!αμ) 11. ᾿ 
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ὁλκή). τριώβολον. ὀβολὸς ᾿Αττικός, ὀβολός, ἡμιωβό- 
λιον ᾿Αττικόν. ἡμιωβόλιον ἢ. 

Μοηβιγαο; χοεύς, ἡμιχόεον, χοῖνιξ ᾿Αττική, χοῖνιξ, 
ἡμιχοίνικον, κοτύλη Αἰγιναία, κοτύλη ᾿Αττική. κοτύλη. 
τρυβλίον. ἡμικοτύλιον. τεταρτημόριον. ὀξύβαφον. κύα- 
θος, ἥμιευ κυάθου, κύαμος, κύαμος Ἑλληνικός, Αἰγύ- 
πτιος κύαμος, κάρυον, χήμη. κόγχη χηραμίς, κόγχη ὃ). 

2) ΤιΟΟΟ5 ΤΠΪΏΪηΘ ΟἸΏΠηΘ65, 566 ρῬϑίοοβ ὑϑηθαμηπηοο 6 Χ 
1ηρ6 01 οορίὰ δῆθυυα ροβϑαμι: τεταρτημόριον μνᾶς ἴπ ᾿1ΡγῸ 
π. τῶν ἐντὸς παθῶν ΧΧΙΠ, ὅ20 (Κμπη); ἰάθη βιρῃηϊβοδῦ 
ΒΟΪΆΤΩ τεταρτημόριον 10. Ρ. 417, πϑαθ δ] 106 ̓ Θχρ]]οδηᾶπτη 
νἱἀθίαν τεταρτημόριον αποά Ἰοριθαν 1107] περὶ διαίτης ἴῃ 
Ρϑυΐθ βρυτία (ΧΧΊΙ, 99); -- «ςτατὴρ Αἰγιναῖος ἴῃ ΠΙΡΥΟ 1 
γυναικείων (ΧΗ, 748); -- δραχμὴ Αἰγιναίη 10. 125 ; δρα- 
χμή, περὶ διαίτης ἴῃ ρᾶτίθ Βραγία (ΧΧΙΗ, 99. 100), γυναι: 
κείων α΄ (ΧΧΙΠ, 1718. 1217) Ρϑββίπηατιθ 81115 Ἰοοῖβ; τέταρτον 
δραχμῆς, γυν. 7600; --- δραχμὴ ὁλκήν 10. 728 (εοηξ. δὃρα- 
χμὴν «ταθμόν 189); - ὁλκή 10. 76. 769; --- τριώβολον 
10. 708. 120. 7351. 846 οοί,, τριώβολον ὁλκήν 804: -“--- ὁβο- 
λός, περὶ διαίτης ἴῃ Ρατίθ Βριτῖα (ΧΧΙΙ, 99), γυναικείων 
α΄ (716 81.)}, ὁλκῆς ὀβολοὺς δύο 10. β΄ (889), ὀβολὸς ᾿ττι- 
κῷ «ταθμῷ ῖ0. 800; --- ἡμιωβόλιον ᾿Αττικῷ «ταθμῷ 1. α΄ 
(158),. ς«ταθμὸς ἡμιωβόλιον ᾿Αττικόν ἰν. 156, ἡμιωβόλιον 
10. 118. 782 οοί. 

8) ΤΟΟΙ πὶ ϑαηΐ: χοεύς, περὶ νούςτων (ΧΧΗ͂, 521 5.); 
- τρία ἡμιχόεα 10. 891, γυναικείων α΄, 146. 7148, τρία ἡμι- 
χόεα ᾿Αττικά 1. Β΄ 878. 816; --- χοῖνιξ ᾿Αττική 10. 859, 
χοῖνιξ 10. α΄ 719. 1406. 7417: - ̓ἡμιχοίνικον, πινούεων 899. 
γύναικ. α΄ 126: --- κοτύλη Αἰγιναία, π. νούτων 281, κο- 
τύλη ᾿Αττιίκή, π. διαίτης ἴῃ ρϑιΐα ΒΡατῖδ 99, γυναῖκ. α΄ 
621. 10, 757, β {τ|. {τ9: κοτύλη, π. νούεων 8920. 522 οϑί., 
π. τῶν ἐντὸς παθῶν 484. 4177. 521 οοἰ., γυναῖκ. α΄ 719. 
120. 129. 181. 788 οοἷ., ἐπιδημίων β΄ ἜΧΗ, 401; --- τρυ- 
βλίον, περὶ τῶν ἐντὸς ᾿παθῶν 46. 521, αυἱ Ιοοῖ αἰ ν ΥΒ08 
δαούουθϑα Παῦθηῦ 80 115 ὍὉ1 κοτύλη τϑρονΐξαν; -- ἡμικοτύ- 
λιον, π. τῶν ἐντὸς παθῶν 464. 477. 520, γυναῖκ. α΄ 721. 
100 ᾿δδῖ, (1άθτη ἂρ. θη. ΧΙΠ, 047); -- τεταρτημόριον 
κοτύλης, γῦν. “β΄ 111. αἱ τέταρτον μέρος κοτύλης 10. {9: 
1ά θυ βρη οαῦ μέλιτος ὅεον τεταρτημόριον ἵν. α΄ 780: 
564 «ςτέαρ χηνὸς ὅςον τεταρτημόριον (10. 129) αὐτπιτη ΡΟη- 
αἋπ5 διὉ0 δὴ τη Θη818 δα Ὀ1ΡῸ ; --- ὀξύβαφον, γυναῖκ. α΄ 121. 
102 οοί.. ἥμιευ ὀξυβάφου 10. 117. 721: --- κύαθος, π. νού- 
σῶν 898, γυν. α΄ 118. 126. 181 οοὐ.; ἥμιου κυάθου 1". 79 
-- κύαμος, γυν. α΄ 708. 711.194. 780: κύαμος Ἑλληνικός τ, 
612; Αἰγύπτιος κύαμος 10. β΄ 860: --- κάρυον, γυν. α΄ Τ08 
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Νιοαπ ἀθ1. ΤΠοΡΙ σοῦ οἱ ΑἸΟΧΙ ρΠαγΙ δοοῦι βογὶ- 
Ῥίοῦ.. Ρᾶϊιοὶα ΔἀΠΊΟΑ11Π Π]Θη 5.15. οἱ ῬΟΠἄθΡ 115. τιϑῖι5. οϑί. 
Νὰμι ργδρίοι χοῦν. κοτύλην. κύαθον. ὀξύβαφον. δρα- 
χμήν. ὀδελόν π1}}}} οἷτι5. σθπθυῖα ΘΟΙΠΠἸθοΓαΐ. πἰδὶ φαρά 
ἀη0 Ἰοὺ κύμβοιο τραπεζήεντος τῃηοάϊι ρηοΟροηΐΐ., {θη 
δορί ]0. ἃΘ τι] 6 πὶ [556 50 Π0]15ΐα δι ηοίαὶ “). 

θ᾿ οΟ ΒΟΟΣ ἀ6 5. ΟἸΠΠΪΠη0. Ηἰδὶ [Δ]10γ.. 1056 Ποιηδηΐθ ΠΙΘῊ- 
ΘῈ. οἱ ΡΟΠ ΘΓ Π]0115. τιϑι15. 651. Ἰηνθηϊπηΐπ ἃρι οι 586- 
Ρἰββίπια λίτρα., οὐγγία. δραχμή 5'νε ὁλκή., ὀβολός, πη 
κεράμιον. χοῦς, ξέετης. κοτύλη. ὀξύβαφον,. κύαθος . 

(απο οὔτ Ογ 810): - χήμη ἁδρή, Υυν. α΄ 128; --- κόγχη 
χηραμίς, π. νούεων 809: κόγχη, γυν. α΄ 728. 

4) Τ,οςἷβ Νιοδηᾶεῖ δἐαἰϊτη Θα α θη 56 Π0]18, ἃ ΘΟ ΘΙ 46 0 
δάιῖα. Τον. 108: ἐν δὲ τρίτην μοῖραν ῥοδέου χοός] 568}0].: 
ἀντὶ τοῦ δ΄ κοτύλας. ιβ΄ γὰρ κοτυλῶν ἐςτιν ὁ χοῦς. -- 
δὅ26: ς«πέρμαθ᾽ ὅςον κύμβοιο τραπεζήεντος] 5ς5}0].: ὅςον 
κύμβοιο, ἤγουν ὀξυβάφου᾽ ἐπειδὴ κυφόν ἐεςτι. ςημαίνει δὲ 
ἐκ τοῦ ἐπιφερομένου τραπεζήεντος. καὶ τὸ παρὰ (ώφρονι 
κύμβου ἔχον ὄγκον, ἀντὶ τοῦ «εκυφοειδοῦς ποτηρίου. ἢ 
τραπεζήεντος εἶπε τοῦ εἰς τράπεζαν πεποιημένου. τὸ δὲ 
κύμβον λέγεται καὶ κυμβίον καὶ ἐμβάφιον καὶ ὀξίς: ἡ δὲ 
ευνήθεια γαράριον καλεῖ. τοῦτο οὖν φηξςεῖν ὅτι λάβε το- 
ς«αῦτα «ς«πέρματα, ὅςον γεμιεθῆναι τὸ ὀξύβαφον. --- ὅ81 
κύαθος] 561}0].: ὁ δὲ κύαθος μέτρον ἐςτίν. --- ὅ94 ἑξάμορον 
κοτύλης] 56}0].: ἑξάμορον λέγεται τὸ ἕκτον τῆς κοτύλης. 
- ὅ98 ὀξύβαφον. --- 619 χοὸς δεκάτῃ ἐνὶ μοίρᾳ] 56}0].: 
ἤγουν τὸν οἶνον ἔμβαλε εἰς τὰ εἰρημένα τῇ δεκάτῃ τοῦ 
χοός, ἢἣ τὸ ὑπὸ τοῦ χοὸς δεκατευόμενον, δηλαδὴ κοτύλην 
καὶ πλέον. ΕἸο δῆ Ἰριθαν ἄθοθπὶ Ῥαυΐθθ ΘΟΠΡῚΙ 5111] 106 Υ 
Θο ἀποαθδοΐτη ραγῦθϑ μοιηΐηδθ δρᾶ οιηϑηοβ (8 46). Τύίθπτι 
κοτύλη ἴῃ το Η]ρροογδίῖοο περὶ νούςων ρΡ. 3521 ἀϊνταὶ- 
ὑαῦ: κοτύλης δέκατον μέρος. --- ὁ0δὅ τριπλόον ἐνθρύπτων 
ὀδελοῦ βάρος ἔνδοθεν οἴνης] 5.}0].: τουτέεςτι τριώβολον, 
τρεῖς ὀβολούς. 

δ) Λίτρα, π. ὕλης ἰατρικῆς Ρ- δῦ. 62 οοἷ, (64, ΞΡΥΘΏρ], 
γῸὸ]. ΧΧΥ ΘΟ] Ἰδο ϊοηῖβ Καμη.), οὐγγία δ. 62 οοἷ., δραχμή 
40. 4 οοἰ., ὀβολός 279. 6859 οοἴ. Ῥγϑοίθυ Βἰ ΠΡ]! ΟΘ ἴα ΔΜ ΟΟΘΙα 
δραχμή., αἀαφθ Ρ]θυασιαθ ποῖϑ { 5ουιδιίαν,, οὔδη μα 6ο Π8- 
θοῦ: δραχμὴ ὁλκῇ 279. 840. 499 οοί., δραχμὴ ὁλκήν 511. 
516. ὅ12 (λαμβάνεται ὁλκὴν { α7), δραχμῆς ὁλκή δ04 (( α΄ 
ὁλκή), ὅθ. ὅθ07 (( ὁλκὴ ὑπνωτικὴν ἔχει δύναμιν), ὁὅ7 
(( β΄ ὁλκὴ δοθεῖςα), 616 (( ὁλκὴ ποθεῖςα, δυοῖν « ὁλκύ). 
5οα οὔθ ᾿ρϑϑίη ὁλκὴν Βαροὺ ῥύοὸ ἀντϑοῖπια: 64. 219 (απ 
ΟΌη ἘΠῊΝ ὅ04 (ὁλκαὶ Υ17, 662. 780; περὶ δηλητρίων φαρ- 
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δε δά ργαπὰ Ἰηρ 16 ηΔὰ ΠΟΙ ἴᾶπη πιο Ϊο τ{1{π|’ απ ΟΠ06- 
πἶοα Αἰϊοὰ φααίίπον Οὐ] ). Αἴααθ οἰΐαμι ἃ1115 1065, 
ἘΠῚ 5ῸΡΘΡΙΟΓ ΠῚ ΤΠ ΘΔ] ΘΟΓΙΙΠῚ [Ὁ Π}1}1ἃ5. ΘΧΒΟΡΙ 1. Αἰοἃ ροπ- 
ἄδνὰ παρα. ). ἰἰοη 16 ΡΓΔΘίοΙ ΔΙ] ΟΡ ΠῚ ΒΟΙΠΔη 1 ΒΘ 118- 
ἴα Αἰιοιμη αἰγὶ ἢ. Βαγίαβ τρογπηία ἡμίλιτρον, 
ἡμιμναῖον, ἡμίχους, ἡμιχοίνικον. ἡμικοτύλιον, κύαμος 
Αἰγύπτιος, κάρυον ΤΠοντικόν. κοχλιάριον ὃ). 

2 Ἃ΄αἴοπο, «Απάγομιαολο, ἤογα. 26 ροπάδγε Αἰσαθ οοἴψίαε. 

Ῥουυ θη ἶπ5. ἰᾶμπι ἃ ( ἃ] 6 ἢ Ὁ ΠῚ. ΤΑΝ 55 11} οἱ οορίο- 45 
δἰ βδηθιη ἀ(6 ρομπάθυ θτι5. ἃ Π]ΘηΒαΓῖβ ἁποίογθιῃ. Ὁ Πθὴ 
50] ΠῚ Δ]]ΟΡΙῚ ΠΡῸ5 (6 60 ΔΡριμηθηΐο βουὶρίοβ αἰ] σθηΐθν 
Ρϑυ! οι 1). 5θἀ οἰϊαμη ἰρ56 ἴῃ 115. Γ 5 ἀοοιΓαΐθ ΘΟΘΏΟΒΟΘΙ- 

μάκων 29 οο. --- ΑἸαρποῦϑιὰ Βοιχδμϑια ᾿᾿ταλικὸν κεράμιον 
ΔΡΡΘΙΙαῦ (124), οἴσβαθα ρανίθβ αῇονί οὐ ξέετας (1720. 124), 
οὐ κύαθον (722). Ἐϑϑᾶρδια τηθηβϑασδθ ργϑούθσθδ ρϑϑϑῖμη οΟ- 
ὀαγγαηῦ, ᾿τθιιαπο χοῦς (1718. 722), κοτύλη (49. 580. 504 οοῖ.), 
ὀξύβαφον (011. 709, π. ἰοβόλων 86, π. εὔπορ. 104). 

6) Νοπιϊπεαύϊπ Αὐὐσϑηι ποθ η οθμ δου ᾿. 766, Θϑαοιη- 
ααθ (πο Ῥίο]θιμϑῖοα) 1π|6]] οθηᾶα ο5586 νἱαθίθν Ὑϑ] 16 15 
Ἰοοὶβ 49, 718. 129 8]. 

4) Αὐθλοδϑ ἀγδομηδθ ἀποὺ ἰοοο ἰῆνθηὶ (1608). Νοδοῖο 
δ δα 1άθηὶ ρΡομαθυ5. σΘητι5 γϑἔθγοπαᾶδ βἰηῦ τριώβολον 662, 
π. εὐπορίςτων 289, τετρώβολον 6602, τριωβολιαῖος 124. 
ται 46 γηΐηϑθ ρομᾶθγθ, αποα ΠΟῚ ΥὙ870 Ἰαροριύαγν (99. ὅ12. 
110. 111. 184 41]1.), βιῖημβ Αὐθδοῦὴ δῃ Ῥίο]θιιϑίοθατη, Ποη 11- 
ααθῦ; 568 μυϊὰβ υὐϊαὰθ ρυο ΘΌ1]15 νιἀθίαγσ. Οογίθ Ρῥ. ὅ72 
μνᾶ ὑπ οατὰ Αὐ160 τηρθύγθῦδ ΘΟΙΠΙ ΘΙ] ΟΥ̓ αν. 

8) Ῥ. 187: ἔςτι δὲ ὁ μετρητὴς χόες ιβ΄ (5. ϑ'ργθηρθοι. 
Ρίο τ, Αἰαϊπδ Ἰθούϊομθ). Τάθῃ Αὐδοὰβ πχϑύγθῦδ βρη ΠΟΘΙ 
γιαόίαν Ρ. 72. 714. 724 8]. 

9) Ἡμίλιτρον 724: ἡμιμναῖον 1722; ἡμίχους, π. εὐπο- 
ρίςτων 138; ἡμιχοίνικον 187; ἡμικοτύλιον 110: π. ἰοβόλων 
80 8].; κυάμου μέγεθος Αἰγυπτίου, π. ἰοβόλων 19: καρύου 
ἸΤΠοντικοῦ τὸ μέγεθος, π. εὐπορίετων 251: κοχλιάριον, π. 
ὕλ. 0602, π. εὐπορ. 257. Αἀάο ἄθηϊααθ ὀρόβιον Ῥοπάουῖβ 
1ηϑύϑι' π. εὐπορίετων Ρ. 99ῳ ᾿ἀϑαγρδίαμ: μηκωνείου δος 
μετὰ ςτύρακος καὶ ςμύρνας ἴσων δίδου ὀρόβια γ΄: ἀοϑί5, 
αὐϑηΐα οϑὺ ὑ1π|πΠὶ ΘΥΎΪ ΟὙΘΗΠ]ΟΥμι τηδρηαϊααο, Οὐοηΐ. τηῦτα 
8 82 8άῃη. 2 

1) Υ. ποβύγδθ οο]]Ἱθουϊοηΐβ ἔγ, 85. 44. 49. 
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ἀϊβ. 5υπάϊππι οΟΠ]Δοαν ἢ). ΡΠ ΓΙ θ5 46. Ἰοοἷς. ῥγϊοσαμη πιθ6}1- 
ΘΟΥ ΡΥδθοθρία [ἃ ΘΧΡΙ]ΟὰΡῈ οἱ ἰπΐ6 1" 56. σΟΠΟΙΠΪΡ6 δ αἱ}. 
αἰ φαῖθῖ5 4αΪ 4116 ΤΠΘ ΠΗ 5115 51 Θοϑθηΐ ἀδιηοηβίραγοί ἢ). ἤδθο 
ΟἸΠΠἶἷὰ ἰδηΐ] ΠηοΙη θη 6556 ᾿πἸοᾶν!. τ ΟἸΏΠΘ65 0605 4 0115 
(6. 60 ὩΡβι θη ἃσίτ} 56] 0 ΘΟΠα ΓΘ μ 05. οἱ 58} ἀπῸ 
ΟΟηϑρθοίαι ΡΓΟΡΟΠΘη(05 6556 δαί θη. ()ι14}} ΠηΘΔΙῺ 0Ρ6- 

ΓᾺΠῚ ΠΉΜΠ5 411 ΠΪ5. 5ίπα4 115 ᾿πουμηθηΐ ογαΐαιη σοη 0 [αἰὰ- 
ΓΔ) 6586 οἱ [Γιιοϊα 5. Π|: [Ϊ5. ἰσὶτα., οἴ 'ρ56. Π0Ο [ΘΙΠΡΟΓΘ 
ΟΠΠΠΪὰ ΘΧΒΘ(Ϊ ΠΟ ΡΟβ811η. 1Π|Δ Δ] πθὰ δχοι 6 η4ἃ οἱ {ΠΠπ||- 
βίγαη ἃ ΘΟΙ ΘΠ 0. 

Δ] Θηι15 ἴρ56. Π8}}}5 Πἰδὶ ΠΟΠΔΠ15. ΡΟΠάθΡθ5. οἱ Ἰηθη- 
ΒΌΓΙΒ. ἸΒῚ15 65. ΔΙΠΟ0564π6 πηθαΐθ05 4 851} ΒΟΙΠΔΠΟΙΊΠ ἰπη- 
ΡοΡΪο 50 ρβογαηΐ γορΡομ μα ἶ. χαρά ἃΠ4αοιῖθ5 ΟΥ̓ΔΘΟὰ5 
ἸΏΘΗ ΒΕ 5. ΔΙ Γθηΐθ5. Δ ὶρ υἱίαΐθιη γο ηφαδηΐ ). πο ἴῃ 
ὨΠΠΠΘΙῸ ἔπὶΐ ΑΠΠΓΟΙ ΔΟΠπ5. ΑΠαΓΟΙΏΔΟΗΪ ΠΠ]1Ππ5. ΝΟΓΟΠΪΒ ἃΓ- 
ΟὨ]αΐον ; [αἱ οἰΐδιη Ηδι 5, ΗΔ 0} 115 ΤΑΡΘΒΕΪΏ] αἰδοῖ ρα] 5). 

Αἰἴφαθ δχ ἤβγδθ ψαϊάθηη σθηβαγᾶ ἃ ἀλ]6η0 ἰπϑἰϊπ|[ἃ ΠΟΡΪ5 ΓΘ5 
ΟἸΏΠΪΠΠ ΘΓ 55 πὴηἃ 6] οἰθη ἃ οϑὲ. 4π86 Ἰρϑιιπὶ Δ] Θητ μη ἰπ- 
σι. Εἰθηπη Αἰοᾶπι οΟἰγ]ὴ ΠΧ οἱοὶ ἀγδομπηᾶ5. ΘΠ ΘΓ6 
ΠοΓὰ5 5ρῃιποανι ({γ. 47). (πᾶπ| ΓΘ «π0Πῃ]00 (ΔΙ Θηῖ5 
ΘΧΡΙΠΟΘ ΟΡ . 5(αίπη ν] 46] πηιι5: δΐί ΠΟ ῖ5. 4] ΟΘΥΓ5511}15 
ΑΥΘῚΙΠΊΘ {15 οἰ θοθυϊ πη 5 Αἰ{᾿οτηὴ οΟἰγ] τη Ποιηηᾶ6 ἈοΙηδηδα 
ἀΘ4αΔ] ΘΠ {1|1586.. ΠΏ] Π]1η6 ἀπ πτὴ νἰθίπγ, ααΐπ ἃαΐ ᾿Ρ56 Η6- 
Γὰ5 ἃ νϑ μι βΈ 10 4 ἀἀπη τη ΘΑ 6 115. 461 15 ΠΟΙ ΟΓΘΙῺΏ 56011- 
[π|5 51, Αἰ|085 ἀγαοῃπη85 ἰῃ 1110 ον] 6 ροπάδγα ἰῃ 6} 16χα- 
γΓ. Αο οοῦΐθ φυϊάθῃ ΠΧ οἱοὶ ἐγὰομηηὰθ Αἰιοᾶθ [6 γ6 ἴπ- 
ΡΙθηΐῦ οοίγ]ᾶ6. ΤῃΘΠΒ. 1 ἢ. Εδάδιη ὐΐθηι ΘΒ] ηδ 10 ἴῃ 
γο 5 10ΓῈΠῈ τη θα οογαμη 11 15 ρογνυ σία {6 Υ}{ ΠΘΟΘ6586 681, 
ΦαρΡὸ 4ὰὰ6 ρΡ]ΌΓΙθι15 [0015 ἴῃ ἴα θι}}}5 ροπά θυ ἃ0 ΠΊΘΠ511- 
ΓΑΙ ϑογναὶδ 5117). 

2) Υ. Ἰοοῦὰ 46 μθιηΐηδϑθ ρομάθγθ 8 δίθμο οχϑοίο: 
ἐγὼ γοῦν ἐν τῇ Ῥώμῃ τὴν τοῦ ἐλαίου καλουμένην λίτραν 
- ἔεστηςά ποτε οϑῦ. ἔν. 49, 

8) Ετ. 81. 88. 84. 86. 838,40. 48. 44, 48. 406. 41. 49. ὅ0. 
4) ΒῪ. 88. 84. 44. 49. δ0. 
δ) Ὑ. 6 μῖ5 Ε'δρυϊοίαμα ἴῃ ΒΙ1Ρ]. ὅτ. νοὶ]. ΧΠΠ Ρ. 61.118, 
6) Υ. 686 αι88 ἴπ Μοίγοὶ. ρ. 8ὅ δάμῃ. 206 οὖ βᾷρτα 8 48 

ΘΧΡΌΒΆΪΤΠΒ. 
7) Υ. ἰαθυΐϊδα ἀθ ταθη8, οὺ ρομᾷ. ψϑὐμβ ββιτηϑι ὃ ὃ 
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ἴΔ1) Ὑ6γῸ ροϑβίθυϊουθϑ πηθαά οὶ... 4 ΡΓῸ Αἰοὰ ἀΓΔΟΠΠηὰ 
Βοιηδηὰ {1Π|4 {ιὰδ οϑὲ οοίδν το] 6 ΡᾶΓΒ 1 ΘΟΠΒιΘνΊ55θηΐ 
αἴ{ι6 δ νἱῃὶ γ6] ἅπι86.. ΠῚ ΟΪ6ὶ, ΡΟπάπι5 1Π|181π| ΔΘ 5{Ππη8{10- 
ΠΘΙῚ ΓΟΥΘοᾶΡΘηΐ, 1 ΘΠ] ΘΙΓΌΓΘΙ ἱποϊἀουππΐί. τ Αἰ[]ΟΔ 1 
Οὐ ]π ἀΠ0 4ιιδΓἃπ 6 ΠΤ] ΠΟΓΘΠῚ 6586 4181} ΒΟΙΠΔΠλ1η ΠΘΙηΪ- 
ῃδιη οχἰϑιπηᾶγθηὶ ὃ). Ουὰ φυϊάδηη ἴῃ ορίῃμϊοπα ΠΡ ΘΓ ἰη5]- 
οἴου Θά] ΘΠ ΡΘΙΠΉ 15. 6 Ἰοοἷ5 ΘΟρσΠοϑοϊ τα ). 

Ποιΐψεια ἀοίποθρδ οηὶ 46 αἴϊῖ5 αρμα (ἐαἰθηλίηι Ἠϊθγιϑιιγῖ5 {πηι (16 
οογπῖς οἰθαγῖο. 

Ρομπάρυθα5. αὐ ἴᾶιη 5] σπἰ Ποάνηηι5. α 4] 6 η1|5 'ρ56 ομηηΐπο 40 
Βοιηδηῖϊα αὐϊπῦ. ᾿ἰργὰ. ἀποῖᾶ. ἀγδΟ ηᾶ δῖνθ ἀρ ηΔ710 4αὶ 
δὶ οοίανὰ ρᾶγ5. πΠ0 186). 564. 41105 ἀἴο 1 ἀποῖδη ἃαΐ βθρίθπι 
ἀγδοῃπ}}5 ἃὰΐ βθρίθιῃ οἱ βθ πη 556. δοβἐΠηγΓ6 ([ν. 44). 4 ]θ1ι5 
Ὧ6 γαϊ!οηΐθιιβ ΑΓ. Βαργὰ ἀἰχηι5 (5. 41). ρᾶγ[π ροβίπδο 
ἀἸοοιηι5 (δ 71). 

ΜΙηὰ Θὰ αἱϊ 5οῖοὶ {π86 οοηῃϑδίαϊ (ὑ ἀγδοῃπη5. ΡΟ] ΘΠ) ]- 
ΟΙΒ 5ῖνθ ᾿ἰοπιᾶη!]5 (ὃ 07). ἀτιατη ᾿ἰθΡὰ6 Ποϊηᾶπὰθ [ῈΓ6 δ6- 
4] 6 πΔ 6556. ἐἰβογία ἀἴοῖ. ([ν, 88). Ῥνδϑίογθα 8118π| 4υδη- 
4ἀπ| τηϊηδπ) ΧΥ͂Τ τιποἱ ἃ ΠΏ ΟΟΙΠΠΘΙηοΓδί (τ. 40. 44). {{ιἅπ| 

Π05 Αἰἰ]ολπΠ| 6556 ἀδιηοηβίγανίπηι5 (δ 41. 51). Ὠοηίψαθ ΑἸ6- 
ΧΔΠΟ ΓΙ Δ) Π]ΠΔΠ ΧΧ πηοϊὰβ 5ῖν6 ΟΝ ἀγδοἢηᾶ5 ΠΔΡΘΓΘ 
{γὰ 1 ({ν. 990. 42, 44), οἰἶπ5. ΓΟ ἃ]ϊὰ {0486 (Θ5{Π ΠΟ η]ὰ 
δχϑίαηϊ (ΡΓῸ]. ὃ 06). 

Ι͂ὴ τηθηβῈ}5 αἰθγο τηοάϊαπι Ἀοιηδπιιηῖ ({ν. 80). ΒΘχ ἉΓ Π]ὴ 
(ἔν. 36).. ὑπ Ο}15515. 1115 5) ἢ 61 ἰ ἢ ἃ πὴ. ΑἸ πη] 418π| βοχίαν 
Ρᾶγίθιη.. 4υϑιη 0886 ΟΟΥμῖ ΟΙΘΑΓΠΙΠῚ. Θἰμ5 4116 ρΡᾶΓίο 5. ἸΠΟΪἃ5 

(Ρτ0], 8 48), 0. ᾳαδγύίδιη 618]. 901]. 8 15 55. (Ρ00]. 8 68), 
ἰῶ Ὁ. ΟἸΘορ. 8 20 85. (Ρ1701. 8 76), ἴδ. ἀθοίϊμηδϑῃι ὃ 4 85. 
(ῬΥΟ]. 8 82). 

9) ΡΙατα 46 θὰ τ νἱάβθ ἴῃ Μοίγ0]. ρ. 86 8ᾶη, 27. 
9) Οομῇ. ποβύσϑϑ ΘΟ] οἶα ἔγαριη. 84, 87. 41. 49. 80, 
1) ῬΙαΥΙ 46 ἤδο ἀγϑοδτηϑ 00] 8 ΗΘΥΥῚ ροβϑαηῦ. ΟΟηΐ, 

{Υ. 851. 88. 44 8]., 46 58ῃηϊ1, {π. ΤΥ». 288 (Κὕπη. νοὶ]. Ὑ]). 
ὍΌΙ ὑαγύϊα Ρδ185 Πὔγϑθ δυιηὺ ἀγϑοῃπηθο 82; 46 ΘΟΠΊρΟ8. τη66. 
Ῥ. θ6ῃ. ΙΥΡ̓ φ. 784 5. (νο]. ΧΙ]Π) δ] 1 ποίϊ68. 

2) Νοη νϑοδὺ ἤσπηο ἀΐϊοουύθ ἢθο 4θ οοἴγϊα αα86 163 
Βῖγθ 16 ὑποῖδθ ΠαΌΘΥΘ αἰοϊίαγν (ἔν, 85. 48), πθο ἀθ οοῃρτ 
ϑθϑυπηϑδίοης (τ, 4δ. 46. 47), ἴῃ αἴ ααϑηὴ τηϑχίμηθ [8]]1- 
ὕὰν ΟΔ]Θηα5. 
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ἀΡΡΟΙΠ ΡῈ 5016. 5). δαι15 ἀρογία Γ65 οϑὶ 6 Θ]θηὶ ἀθβογῦὶ ρίϊομθ. 
θιν ἀΘθαῖα σου ΟἸΘα 1), αιιοα ΠΘΙηΪηδ6 πηοάταμ μὰ 6 αὶ. 
ΟἸΡΟ.]5. ἸΠΟἰ 515. ἴῃ ἀϊπιοάθοϊηι ραΓ65, 486 6 Πομηηἃ ΘΟη5116- 
τὰ 1η6. ποῖ γορδ] 111, ἁΐααθ ἰη46 ᾿ρ58πι Πριηΐπδπηὶ (18]6- 
115. ΠΥ ἀρΡΡ6]]ὰΓ 6 οοηϑβιιον. ϑδ64 πᾶηὸ 4110 ἃ ροπάθι] 
ΠΡΡἃ ἀἰβοθρηθγοῖ, οἰ θαυ} αἰχὶΐ, οἰ 5 416 ρᾶΓ[65 πὰ 6 ὑἾ 0 ἃ 5 
᾿ΠΟἷα5; 115 δαΐθ) 410 15. ἴῃ ῬΟΠἀΘΡΔΙΙΟΜ]]}15 αἰοθϑ αν, 
5 1Γἀὐ 1] ἃ 8 .) Ἠλραθὰι ᾿σῖλα βοχίδυ 5. πὶ ν6] 486 
βία! ΠΙΪοᾶ 5. ΠΠΟ]ὰ5 ΧΧ, πηοίγίοα5 ΧΧΙΝ δῖνθ ΠΠΡΓὰ5. ΠΙΘ ΓΙ ὰ5 
ΤΠ: 16} ΟΟἰγ]ὰ 5 δ ΠΟ 5 ΠΠΟΙΔ5 Δι, Π]Θ ΓΙΟὰ5 ΧΙ βῖνθ ΠΡ μὴ 
"]Θ ΓΙ οδιη 1. 

226 71μἴϊο Αἰ ϊοεαπο. 

41 Ῥᾷ 551) ἃ δα ]τηᾶβῖο, ϑαγοίο, αγόμον0 οἰ αη αν νὰ }]ἃ ἴγὰδ- 
Ἰηθηἃ [1111 ΑἸ] ΟΔηΪ «αΐ 15. οὐ (6 ὨἸΙΠΏ15 οἱ ἀ6 Π)Θη51}5 
ἃ0 ΡΟΠΆΘΡΊθ1ι5 ἁρίίι, δοίπηι5. Πα] πὰ ΑἰΡ απ. Ἰστημηδὶ 
ἴῃ ῬΑ] οϑυ]ηὰ ηδίμμη, ἰΠ1110 (ΘΓ. βάθοι}! οἱ ΟΠ ΡΟ ΠΟΘ ΔΡἢΪΔ ΠῚ 
οἱ Ορὰβ φυοάάλμῃ οΟἸ]]δοἰϊοίαη χαρά Κεστούς ἱπβουῦιρ51} 
ΘΟΙΏΡΟΒ 1558 ). ἴῃ [15 δαΐθῃῃ ΙΧ (δβίογαμῃ ΠΡΥῚΒ πον 1}1}6 
δϑὲ 481) νᾶ 186 οἱ Ιη]Γ86 Γ65 οοηροβίδθ [πϑυιηἰ5). Εχ ἢἰ5 
1}1}}1 ΠΟ ΘΟΙΠΠΙΘΙΠΟΓΆΓΘ 5815 68. (πο δ πΟβίγι ἀγϑιι- 
Ἰηθη 1 ΘΓ ηθαΐ. απ ἡ} ἃ 6. ΓΘ Ἰηθ]οἿ8}} ΡΥ Δθοθρίὰ 
ἔμ ΠΟΠΏ.]]ὰ 6. ΡΟμ θυ 115. ἃ0 ΤΠΘΠΒ.Γ15 1ΠΠ0 ᾿ΡΘΓΒΟΡΙΡ ἃ 
[α556. Οποά οὐ νᾶ} 15. 6 ἰΘ5{1Π]0 115. ΘΟΡ ΠΟΥΒ561, ΠΟ 
ἀἰθϑιάθυῖο (θη Θ Πα 111 ἰρ5ὰ. 51 Πουὶ ροϑϑθῖ, 6 ΠῚ} 15. τηᾶηιι 
ΒΟΓΙρΡ 5 τοροίθηάϊ. Οποά οὐμὴ πο Ομ σου, δου Θβοθη 

8) Κ᾿ ἔν, 80. 82. 88, 84. 86. 81. 41. 48, 41. 49. δ0. 
4) Οομῇ, Μοῖγοϊ, Ρ. 998 5. 
1) Ῥιϊωσῃ οἷΐο Εαρυϊοίΐαη. ἴῃ ΒΙὈ0]. ατ. ἴομι. 11 τ. 

95 --99, αἰ ἰϑιηθῃ ἀθ δοίδίθ νἱΐϑαπθ Αἴνῖοδηϊ ρϑθηθ ηἷ- 
ἢ1] αἴξοτε, Οὐἱτο ΤΙΗ]οηοηθαη (8 ἘΔΌτΙοο οἰξαύαμμ), 
Τιϑτη Θοῖτπιπ (οοιαη. ἴῃ Β10]. 865. ΥἼΙ γΡ. 198 55.), Βοί- 
γίππιῃ (Μαίμρια. νϑὺ. δᾶ. Τπονοποῦ ρΡ. 2714 55.};: δὴ δρυθ- 
οἷα, αὖ 5016, Μαυίπυβ (Πδολ. Ρ. 848 5. 849 5.) ἀθ 60 8.- 
σα ηΐο αἰθδραϊανίι, οὐ 4π8)ὲ δα οοτῖα δῦ ργοῦ Δ Ὀ118 
οϑϑϑηῦ δχροβαϊύ. Οφϑίοσθση ΠΡΥῸΒ 15. που 8ΏΠΟ8 210 οὐ 
217 βουϊρίοβ 6588 ἰπαϊοαῦ: ΘὨΓΟΠΟΡΎΔΡΐδμι, αἀδθ δα 85- 
παη 221 ροναποία οϑῦ, δρραιϑύ δῖ 60 'ρ80 δῆηο ϑαΐ ΠΟῚ 
τ]ὸ ροϑύ οοπἴθοίδιι 6588. 

2) Υ. Μαυύμπυμ Ρ. 848 5. 
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68. ἴῃ Γϑρϑίθη 15 115 Ἰοοἷβ. 405 δ] πη 5115 [ἢ ΡΠ ΙΔ Π15 ΘΧΘΡ- 
οἰ οπῖθιι5. οἱ τὰ Βοία δέ! 0η6 6 ΘΟ οἰ 15 ῬΑΓΙβἰ μα. ἃγί ἢ : 

1. 1ωϊδις Αβοαηι ἐπὶ [Γαφηιθηίο περὶ μέτρων --- 
ΑΠρισαπι5 ἐπ Οὐδἐῖ5 σαρὲϊο περὶ μέτρων καὶ σταϑμῶν: 
Ὃ τοῦ οἴνου ἀμφορεύς, ὃν καὶ μετρητὴν λέγουςει 
πολλοί, ἡμιαμφόρια μὲν ἔχει“) δύο. ἃ καλοῦει κά- 
δους ὀνόματι κοινῷ. οἱ δὲ Ρωμαῖοι οὔρνας. Ἦδθο 
5121} 5αηΐ ἐρΑρθιηθη περὶ μέτρων ἰπίτ|ο (81. 1). 

1. Αὐρέσανιβ: τὸ γραμμάριον θέρμους ἔχει τρεῖς, 
ὃ δὲ θέρμος κεράτια δύο. ἢδᾶθο ἴῃ ῬΓΘνῖπ5. οοηἰΓοίἃ 6 
4αδνία ΟΟ]] ΘΟ. 06. ΡΟΠά ΘΙ 1} οἵ ἸΠΘηΒΌΓΆΡΠῚ ([Ἰ. 78, ὅ. 8). 
ΠΙ, Καὶ ὃ ξέετης ἄρα εἰς κοχλιάρια ἀναλύεται ἐν- 

νήκοντα (510) ς΄. Εδάριη Ιαριπίαι ἴῃ [Γαρτηθηίο Επβθθΐδη0 
τ {88..2. 

Ιν. ΑΠβτοαηει5. Ονγϑαϑβίι5. Ααἀαρμαρίζβ (6 ροηπαογ- 

δμ5: Ὁ κύαμος ὃ Αἰγύπτιος ἢ ἔχει ὀβολοὺς τέεςαρας, 
ὁ ᾿Αλεξανδρινὸς ὀβολοὺς τρεῖς, ὁ δὲ “ξελληνικὸς ὀβο- 
λοὺς δύο. 

γ. Αριὰ Α[τισαπεη ἐπ σαρέίθ 6 ροπάογέδεδ: Τὸ 
μὲν τάλαντον εημειωτέον τῷ ξ «ςτοιχείῳ διὰ μέςον 

γραμμὴν ἔχοντι, δ. 
Ρνδθίβγθα δα] πη 5115 50 Γ1011 ΓΡαστηθηΐιη (6 [4] 615 (θ5) 

ἴῃ 4] βάδχῃ ΠΡ 015. Αἰγιοᾶηο {ὙἸΡ17). 14 ἀπο ΠΟ Π]ΔΡῚ5 
ῬΓΟΡΑΠ ἢ οϑί ααὰπ) Δ]θηιη. ΠΙ]οβοογίάθιη, ΕἸ ΒΘ] 
Δ1105 6ἃ (16 Τ]6η51115 οἱ ΡΟΠά ΘΓ] 115 5ΟΓΙΡ 5.556 πιὰ6 ἴῃ ο04]- 
ΟἸΡαι5 1Π15 55] ΔΉ [ΠΓ. 

ὴὲ Ογίϑαδῖο, Αἀαἀαπιαπίϊο, Πἴψτγορϑδο. 

Ῥογνθηΐο ἢτηὺ 84 ΟΥ)α5 1}. [α]18ΔΠ1 ΠΡ ΘΓαίουΪβ 48] 48 

ἃροβίαϊ νοοσδίμ" ΡΟ Δία πὴ ἢ). 15. ΔΙ} 55 πητιηὶ ΟΡ 5 Ἴα- 

8) ΗΙ διιηῦ ΠΟΥ ρϑρΊηδΥαμα: 1 ΡΒ]. 6Χ. Ρ. 1608 Ὁ Β, 
847 ἃ Β -- Π1 1014, Ρ. 827 ὈΒ -- ΠῚ ". ἀϊτὰ ἃ --αἶν Ῥ. 
689 841 ---ἧ͵ἈῪ Ποῖα. ρῥ. 40. 

4) ἔχει ὅ8]1ὰ. ρ. 168, ἔχουςι 1άθ᾽η ρ. 847. 
ὅ) κάδους ϑ8]1η. 847, κάδδους 1ἅ6᾽ὰ Ρ. 168. 
6) ΙὈΙἄθη οἰξαίαῦ ΝΘΟΡΕγθαΒ ΜοηθΟμαΒ 1ῃ ΤιΘΧῖοθο 

Ἡρυρδιῖο: Αἰγύπτιος κύαμος ὁ μέγας κύαμος. 
4) Βοδαῦ, ». 19. 82. ὅ8; νἱάδβ ᾿ἱπῆνγα ρυ0]. 8 99 δάῃ. 2. 
1) ΡΨ, Ἐδρυϊοίπμα ἴῃ Β10]. ΟἿ. γο]. Χ]Π ρὑ. 8838. 

ΒΟΒΙΡΤ, ΜΕΤΒΟΥΙ,. 1, 0 
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τρικῶν ευναγωγῶν ἰρνὶ5 ΠΥΧΙ οοηΐδοϊς. αὶ ομηηΐα 
ἀαδθοιπηᾳιι8 ἃ ΡΥΊΟΡΙ 15. τηθάἴοῖ5 ΘΡΡΘΡῚΘ οἵ [ΠΟΥ βου ρία 
6586 ν᾽ ΟΡ Ώ 1 ΘΧ ΘΟΓῚΠ ΠΠΡΡῚ5. ΟΟΙΏΡ ΙΝ "Σ ΘΓ 46 ΟΡ ΪΠ6 
ἀἰβροβα ἢ). ἀαΐα5. ναβίδθ οἱ ᾿ησθη 5 ΘΟ] ΟΙΙΟ5. 1Ρ86 ροϑί- 
θᾶ ΒΓΘΥΙΟΓΘΠΙ ΘΡΙἰΟΙη6η [6οἷΓ. {4πὰ6 (ζύνοψις ἱπδονιθίίαν. 
Ευπάθιη νΘΓῸ οἰϊδηη ἄ6 ᾿ΠΘη 5115. οἱ ροπάθυθιι5 50} 10 5.556 
ἰρδίαίιμ" ΒΟΓΙΡΙΟΡ {ΠΠπ|5 ἜΧΡΟΒ᾽ [1018 486 ὈΓΙΏΠ1 ἸΟΟΌΠῚ. 11} 
ΟΟἸ]]θοίοη6 ἀδίθηθα οθίϊποὶ (δ ὅ0. 62). Οποά 690 οἴη ὁ0- 
ΘῃΟΥ 5561 ΡΥ. ἸΠ 4 ΠΡ ΘΠ τΠῚ 6556 ἀἰιχὶ, πππὶ [ΟΓ[6 [η 
Πρ γ15 ουναγωγῶν ἀδ 60 ἁγριμηθηΐο 4αδθάδπηι ἐΡΔ ΘΓ ἢ [Ε1. 
θα 1ὈῚ ἴῃ νυ] ΟΥἢ ΤηΘἸΘΟΓ ΠῚ ἸΟοἷ5. ναγ 5. αι θη πηθη81ι- 
Γὰ5 ΔΙΪΌΓΓΙ νἱάϊ., 11} ἰδιηθη 404 81) 'ρ50 ΟΥθᾶ510 46 δὰ 
ΓΘ ΘΟΙΠΙΠΘΠΊΟΓΑΓΘἴπι" ᾿ηνοηὶ ἢ. ΤΌΠ ὙΘΡῸ τη] ΟΥ6 οἰαπ 5[π- 

2) οἴου ρυϑϑἔβθϊοηθπι ἰρϑίαϑ ορϑυΐϊβ δᾶ 10] 18 η 1 
βογιρίδια: δευτέραν ἐπέταξας πρᾶξιν πάντων τῶν ἀρίετων 
ἰατρῶν ἀναζητήςαντά με τὰ καιριώτατα εὐναγαγεῖν καὶ 
πανθ᾽ ὅςεα χρηςιμεύει πρὸς αὐτὸ τὸ τέλος τῆς ἰατρικῆς. 
Τιρτοβ ΠἸΧΧῚΙ 14 ορὰβ Παθαΐθθ6 βου ϑα1Ἃδ5 5. ν. Ὄρει- 
βάειος; δορίπθερτηνε ὑδηύιμη ΠὈΥῸ5 οἰάθιῃ ὑσῖθαϊ ῬΠούϊαβ 
ἴῃ ΒΙ1Ό]. οοα, 217, αὶ οὐγηΐηο οορίοϑιτθ (1πᾶ46 ἃ οδᾶρ. 216) 
αἋὯ6 ΟΥ̓ 8511 βουρὺ5. ἀΙ5βϑυῖ. 

8) ΟἸμρῖββὶβ ὈΥΘυΊΟΥοτι5. οἷτιθ ΟΡΘΙῚΒ γ6]16τι115 αα86 δᾶ- 
μὰς οαϊΐδθ βαηΐῦ (ν. ΟΠμουϑηῦ. 1 Ρ. 122 5.) δαπῖθυα! Μϑΐ- 
Π861 Ρῥυϊούθτα απἰπαθοΐϊη ΠΙΡγοΥαπη ΘαΙ]ΙΟπθὰ, ααἀ86 1η- 
ΒΟΥΙΟΙαΥ ΧΧῚ νρίοσαη τηθαϊοούαη Ογϑθοούθα ΟΡΌΒΟΙ[8, 
(Μοϑασθθ 1808). Τὕπα6 πδθοὸ 46 ΘΗ ΒΕ118 ΘΧΟΘΙΡΒΙ: Αἢ- 
ὑγ11π5, τηθαϊ]οὰβ ᾿ἱποουΐδθ δοίδψιβ (ΕἸ γ. ΧΠΠ Ρ, 11) Πἃ- 
Ῥεῦ δραχμήν (Ρ. 168), τριώβολον (Ρ. 1174), κοτύλης ᾽Αττι- 
κῆς ἥμιςου (168), κύαθον (1174), μύετρον (171). Αἀάᾶδ6 Ρῥ. 186: 
ὀπὸς Κυρηναϊκὸς εὑν ὕδατι διειμένος --- πινόμενος μέγε- 
θος ὅςον ἐρεβίνθου. --- Αγ οὨρ ΘΠ 685, αἱ δηΐθ Οδ] θη 
Βοιδθ δύΐθιῃ τηθαϊοίηϑηι δχούοαϊ (ΕἰΔΌχϊο. Ρ. 80), οἱ Βο- 
ΤΊΘῊΪ5 οὖ Ογϑθοὶβ ν6] ΑδρυρΟ 18 ΤἸΘΏΒΌΧΙΘ 8185 δῦ. [1η- 
γϑηϊαηΐαν ἀρπα απ ξέςτης (108), ἡμικοτύλιον (157), κύα- 
θος (221), λίτρα (462. 168), ἡμιλίτριον (156), δραχμὴ (162. 
221), ὁλκή (221. 229), ἡμιόλκιον (222), αποᾶ απἰάθηη π6]]0 
Θ1ῖο Ἰοοο Ἰ6ρῚ, ἀδηΐααθ μύςτρου ςυμμέτρου πλῆθος (168). 
ὕπο Ιοοο ςφαῖρα, 1. 6. ΡἸ]ΟΌαΪαΒ, τηϑρηϊπαϊπα Τ]οντικοῦ 
καρύου ἀοβηϊαν (221). -- ΠΙΘ ΟΠ 65, ααἱ ἃ ῬΙΪηΐο οἶδα- 
ὑὰν (ΕΘ Ὀγ. 141), ρίδιμθ αγδϑοϑιὴ οοηϑιι θῦμα! θη ΒΘααΙθαΥ. 
Ῥομπάοχω βιηΐ μνᾶ (40), δραχμή (44. 48. -46. 216), τριώβο- 
λον (89: ὅςον τρ. ὁλκῆς); τιθηβᾶγβθ κοτύλη (88, 40. 42 4].). 



Ἷ 

ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΒΑΒΟΟΒ.. ἀάδεν ἢ 

610 Φαδοο 6 Ο06Ρ1, 5] 414 ργδθίογοα ἦ6 τηθη 8.715 ΟΥΙΡθἃ- 
δῖ1ι5. βου ρίθμη ΓΘ] {π15561. ΑΟ τηοχ Υἱά] ἢὰ - ΔηρΊ απ 586- 
Ρα5. οἰΐατα Οὐ θάβη. 46. ΡΟΠάΘΥθτ15. οἵ ἸΠΘΗΒΌΓΙ5. ΠΠΔΠῚ 
βουρίαμῃ ἢ); 4α101ι5 νθϑ.16115 ΟΠ 5] δίθγθη., σοη ρ 1} τΉ1ῃ]. 
αἰ οιιηάθπι ΠΡΡΏ 40 1116 υι8115 6ϑὲ ῬΑγὶβ8115. ΓΘΡΘΥΙ ΓΙ. 
Πίπο φααίίιοῦ 1115 [1185 ΟΡ 518 Π85 ἀθϑοῦῖρ5ὶ ({ν. 67--70), 
46. ιη)}5 ἰᾶτ ὈΓΘν ΘΙ ἀἸσΘηάππ 65[. ῬΥΙΠΠ1ΠῚ ΟΠ] ΠἾ 1 Π| ἃρ- 
Ρᾶγοί δὰ5 ἰδ} 1] 85 ΟῚ ΠηΔΡῚ5 ἃ} ΟΥΙθα5ῖ0 4αδιη Δ] Πθὰ5 ἃ 
αἍ]6η0 ν86] Πιοβοογἀθᾶπι ἃ ΠΙΟβοου 46 βου ρίδ5 6586 (δ 49. 81). 

ἡμικοτύλιον (46), ὀξύβαφον (47. 216): πτη τέταρτον μέρος 
γ76] τεταρτημόριον τῆς χοίνικος (48. 48). ἀπᾶ48 8110 Ιοο0 
Ρτανἃ βουϊρίαγα τεταρτημόριον τῆς χόας ἴῃ χοίνικος τηι- 
ταῆαᾶδ, (88); ἡμιχοινίκιον (42). -- ΘΊΟΟΙ 65, ἃ α8]600 οἱ- 
ἰαῖαδ, παροὺ: εἰς μετρητὰς (ρτὸ μετρίτας) δέκα πραείου 
μνᾶν (67), ἡμίεκτον εἰς ἀμφορέα (64), κύαθον (187. 215), 
ἀδπῖαὰθ ὅτον ἰςσχάδα μετρίαν, οϑΥΘδ 6 ΤΠ ΘΘΙΟΟΥ5 τη ΘΙ {τι-- 
απ (216). -- Αρυά Ἡδτιοἀοΐαπι, 41 δηΐθ Οδθηατη νἱ- 
χιῦ (Ε ῦν. Ρ. 184), ρυϑδϑίου. κοτύλην (10. 164. 165) οὐ κύα- 
θον (80. 294) ᾿ῃπγϑηΐϊ κοχλιάριον (165) οὖ μύετρου πλῆθος 
(101α.). --- πρύῦπ 5, Ὠ1Β1 {4]110Υ 185. 41 αὍ]6ὴη0 86 618}15 ἐπτὺ 
(Ε᾿ Δοτῖο. Ρ. 806), δραχμάς «]Ταποί!65 βουῖρϑὶῦ (229). --- Τίθτι 
ϑρπα Πγόπτῃ, 8 αδ]6ποὸ οἰνούπμη, τϑροὺὶ δραχμήν (194): 
στα: εφαιρία γίνεται ἡλίκα κυάμου (2117: πϑθο ἱριυτν ΠΟΠ 
ῬΙΟρΥῖα τυθη 578). -- ὮΙ] Δ ρυϊα 5, Ο816Πη0 ροβύθυου (Ε)8- 
Ῥτῖο. Ρ. 864) ρδυΐθβ, ΠΟὴ τη ϑιγ885, ἴῃ ΓΟΥΤῚ]15 τη θαϊ1ο8- 
τη ΘΗ ΟΥ̓ ΤΩ ΡΘύβουθθῖ ΒΟΠ 5 δύ, αροὲ ἰδπιθῃ κοχλιάρια 
(08). --- ῬΕΙ] οὐ α 5, ΠΟῚ 15 αὶ Ἐπγτοδιβίχσαϊο, ΤΉ ΘΟΡΙγδ- 
5.1 αἸβοῖρα!ο, ΘΘα 8115 586 ατοῖθαν (ΕΔ ΌΥ]Ο. Ρ. 869), πα]- 
115 ΠΙΒΘ1 ΒΟ ΘηΪ5 ῬΟΠαΘΥΙΌτΙ5. οὔ ΙΩΘΗΒΙΓΙΒ 8118 οϑὺ: [1Ὀγὰ, 
ΠΟΙ, ΒΟΥΙΡΌΪΟ, βοχύίδυιο (82---80). ἴΐπο Ἰοοοὸ (86) ἀγϑοῖ- 
τηδ 8 πούϑ { δχοΐαϊβϑθα νἱἀοίαν, --- ῬΕΙΠ πη πα 5 (Εἰ ΔΌΥΪΟ. 
Ῥ. 867) παροῦ δραχμήν, ὀβολόν, κύαθον (219); ἀθῃΐηαθ 
Χοπηοοτήδαΐθϑδ, ααὶ Βα} Τίθουῖο νἱχῖν (Εδρτῖο, ρ. 462), 
δραχμήν οἱ κοτύλην (867). Ηδθο δυπύ αὰδ6 δἀρτια ΟὐἹρᾶ- 
ΒΙΌΤΩ 46 ΤΠ ΘΉΒ1715 ἸΏΥΘΩΏ]. 

4) Ια 5. θερμός: Ονἰϑαβίις ας ροπάεγδ. δέ ηιθη δι} 5 
Μδ: ὁ ϑερμὸς ἔχει κέρατον α΄ καὶ ἥμισυ, αἱ ο5ὺ ἸοοὰΒ 
ἔν, 67, 895. Τύμῃ ϑὰὉ κεράτιον ἴάδια εἴονι ἔν. ΟΥ 8 27, 5 
«τάγιον Θἰαβάθιη ἔγαριηθηῦ 8. 14. 1ὅ, 16. 206. ΑἸΙο δαΐοτα 
ΌΤΟ 805 οϑὺ (Π151 1086 ΘΥΥδΥ Ὁ) 1η ΘΙ ΘΥΘΠ15. Π15: δράμη 
Ρροπάογιὶβ ϑρεοῖθβ ἀριμα πιοαϊοο5. Ογϊδαδίις 915 δραμὴ κέρα- 
τον α΄ -- υδὶ ποδβίγα ὕθρα]α (ἔν. 67, 86) παρε: ἡ δραγμὴ 
ἔχει κέρατον α΄ ζ. Φυδο 1:δ᾽ἄθηῃ ἀἀάΐι Ὁὰ- Οδηρῖαβ, 68 
ΥΟΥΒῸΒ ΘΟΠΡΎΛΘΙΗ οὑτη ὃ 28. 

6Ἐ 
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ΝΙπλραιη οἱ ἴῃ τον ΐᾳ ἴθ] (ἔν. 69. .4) ̓ ρ56. ΟΡ] 5115 ΔΟῸΓ 
οἰϊαίαν, π60 Ρ6 ἀϊοθηαὶ σθηιβ 8114 6 ΓΙ αιΐ5 (115. ἃ Ουὶ- 
Ῥᾶ51:0 βουρία 6556 ροίοβδί. Οὐ τη] ἢ Ραγ ηθηΐ ΟἸΠΠ65 
δὶ οΟἸ]δοίοπθη (ΔΙ θηθᾶη). ἃ {ἃ ἰδ] θυ] ου θιι8. ἴῃ ΓΘ 115 
Π0η αἰδϑθηϊπηΐ. Ῥγΐηὰ Θηΐμὰ ΟΓΙ 5 ηἃ ἰδ] ]ἃ 51121}18. οϑί 
ΟΔΡΙ α]θηθᾶρ ΟΠ] Θο οἢἷβ οοἴᾶνο, ἔπ 5θοι 48 ἰἀθιἃ Γ6- 
Βροηάοί ἀρ ἢ Υ, ἰονεϊα οἀρΡ 1 ΕΥ̓, ἀθηΐψαρ αιαγία οδρ 1 {Π. 
Ουδθοιηχιια ἰρὶ ταν ἰπΐγα 46 1115 ΘΔ] 6615. οἀρΊ ΕΠ Ρι15 ἀϊδρα- 
1 η5. δδάθιη δ ἢᾶ5 ΟΥ θα βἰδηᾶθ ἰθ} 5 ΡΥ Ραηΐ. 
Ῥγδθίθγθα 414 ἊἸβου 1 ηἷβ. ἢ αἰγᾶαι6. ΟΟἸ]Θοἰίοηθ οἀθηἀἃ 
[ΘΟ 115. ΘΧρΟϑιζαμη δ5. 1 ΡΥ ΔΘ ΔΕ10Π68. 

Αἀ40 ἰιοο 5ἰδίϊμη Ιοοο Αἀδιηδη 1} πηθηΠ]οπθιη. βου ρ51 
ῖ5 Φυειογνωμικά, «86 ἀφάϊοαν!! (Ομ βίδη!0. (Οπδίδη τ ηὶ 
ΜᾶσηΙ ΠΠ105). ὕπα6 ὁΟΠΠΡΊΤη15. Θὰ 1ῃ ΠΟΠΟΓΡΟ [πΐ5856 δρυά 
Πα ᾿Π]ρΡ ΟΡ Δίου, αἰ οἴη ᾿Π Π]1Οτι5. ἔπ ΡῚ Πα] 8η0.. ΔάΠηΟ0- 
ἄστη νου 5 116 νἀ δίαν ΟΡ αβίαμη, Πα] 1Δηὶ ΔΡοἸίγαμη, ΠΡ. ΠῚ 
4αθἀλπη ΘΟΙΠΙΡΟϑ 1558 Δάνογϑιιβ Αἀδιηδηϊαιῃ., κατὰ ᾿Αδα- 
μαντίου. «ᾶπι 5οΓΙρίπγαπη ἰπ ΠΥ ΟΟΥΓΙρ πη ἀπ} 115 
Ιοοἷ5. γϑϑιπἰηηι5 5). (δίθυιιπη ΠΟηη.}1Δ 46 ΡΟΠά δ 5 οἱ 
ΤΏΘΠ 5.015 Βουρία ἃ0 Αἀαμηδηΐίο. ἰηνθηθγιιηΐ 4] πη 5ῖπ5 οἵ 
θυ-δηρὶα5 7), 4086 5] 4ἷ5 ῬΑΓΙΒΙ15 564 ]0 ἀαδοραΐ, [8016 

ὅ) 1)6 δουιρύϊθ Δἀδϑιθϑη!ιϊ!Ι ν. ἘΔ ΌυΙοἴπιια 1 ΒΊ10], νοὶ]. ΠῚ 
Ῥ-. 1711. 564 Ιἄἀθὴ ἴῃ 60 ουὐγϑύβθ νἱαθῖαν, ααοα Οομδύθῃηϊ!ο 
111, αἱ 580 ἨοπΟΙΪΟ ἔπ δἰτιβαῖιθ ΒΟΥΌΤΘΙΩ (ΠΟ ὩΦΟΥ ΘΙ, 
αποᾶ περοῦ ΠΥ: 6185) ἴῃ τη υϊπηοπίπτη ἀπχιῦ (ἃ 417), Ρῃγ- 
ΒΙΟρ το, ἃ Αἀϑδϑιηϑηΐο ἀθαϊοεία 6558 ορίηϑύαν. Νϑη 
6Χχ 110 Ὀρειβάειος κατὰ ᾿Αδαμαντίου (ν. δΔἄπ, 6) αὐΐαιιθ 
δρΡραγϑῦ ποῃ ροϑύ ΟυὐἹθδβίτπτη ἢουιΐθθθ Ααἀϑιηϑηθπ., ἀπᾶθ 
ῬΟΥΙΙῸ ὈΙΟΌΘΌΙ6 οϑύ θυϊη Οὐμβύϑηϊιο Πρθυδίου!, αἱ ἀ6- 
Οοβϑιῦ δῆηο 561, ΡΗγβιορηοϊηῖοδ ἀθάϊοαβ8θ δία δρπα θαη- 
ἄθιῃ ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂ [{15568. 

6) Ἐν. 84, 15 11011 οἴῆποθ Οριβάειος κατὰ ᾿Αδαμάντιον 
ΠΘΡΘΥΘ νἱἀθηΐιγ, δ]ΐθγο ϑαΐθιῃ Ἰἰοοο (ἔν. 69, 4) ἀδάμαντι 
ἴπ ὁοὐϊοθ Ἰοριαγσ, [181 κατὰ ᾿Αδαμάντιον 116 αποᾶϑηι- 
ΤΩΟῸ ροΐοϑί ἀθίθμαι, αὖ δῷ Ρ815 ΟΥΡΘΒΙ ΠΙΡγογαση., Ὁ] 
Αὐἀδιιϑηύια8 οἰδαῖαν (η8πηὶ παϊτι8 οὐΐδιη τηϑαϊοδπιθηΐα, 6χ- 
ΒΟΥΙρϑιῦ ΟΥ̓ 8515), βρη ποθίαγ, Ἦσο 51 οἂἱϊ αὐγαθαΐ, ΠῸῚ 
ΥΘΡΌΆΡΩΟ: ΙΏΪΠῚ αἴὰ 80 τηὰ]ύπτη θὰ γ6 οοηϑίαθγαύα ποὴ ἀπ- 
Ὀίπμη οϑῦ, αὐαΐη κατὰ ᾿Αδαμαντίου 60 4ὰο βαργαᾶ ἀθιποπ- 
Βύγαν! βθῆδιι ΒΟΥ θη ατη 510. 

7) -ϑ'δ!μλδϑιῖ Ἰοοῦτη νἱὰθ βαργῶ 8 41. Τυ- Δπρὶα5 (ἴοτη. 
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ἴῃ Ἰποθηὴ ργοΐδραῦ : ΠΟΡἾ5. (πἅΠην15 ΟΡ ΘΠ 0118 ΟΠ Οἶτι5 
Γοὶ δχϑθααθηάδθ Π0ἢ ΘΟΠΟΘΘΒ1ΠῚ [ὉΠ|. 

Ποηΐψι6 ἀπὸ Ιοθ60 οἰΐαηι Νγτὅρϑιι5 46 ροπάουθιι5. οἰίᾶ- 
ἴπ ἃ δ] 1η8510 ὃ). Να ἰδηθη ἢ]σ ΠΟΥ (πιΘ 81 διιοί ΟἸ 6 ΠῚ 
ΔΙ οΥΥὶ οχἰβιπη65. 6ἃ ἰρ8ἃ {πᾶ6 4}0 110 ἐγ απ ΜΎΓΟΡ50 
Ῥδι Πα συμ 6 ρυτηὰ θυ]ἃ ΟΥΡαϑίαηὰ. ἴῃ 60 δαΐθιη οοα]06 
τιη46 Π05 Πᾶϑ [0185 δα πηιι5., 4ιι0 Θοάθιῃ ἀϑ815 εϑί ὅ88]- 
τηδϑῖπ5. ΟΥ̓ θασΙδηᾶ ἀρροπΠάϊοθιη 4851] [ἀοϊπαη! Δ} 15511Πη86 
ΝΙΘΟΪΑΙ ΜΙγγορϑὶ τη οὶ οΟ] ΘΟ ΠΟ ΠΪ5: π1}1] ἰστίαν πἰϑὶ ΜΎΓΘΡΒῚ 
ΠΟΙΊΘη 84 Π|ἃ5 ἴΔΠ011145. 185 ἃ0 ΟΥ̓ Ραβῖ0 ΠΟ ΒΟΥ ρίδϑ 6558 
Τη 161] 6 σογοῖ, ἰγαηϑίι} 1 54] 8 5115. 

6 ἐαδιῖς (ταϊοηθαθ οοἰϊοοίίογιῖδ ἴγ) τἰρϊυδγ δι αἰἱδδογζι 7". 

Ηος ἸΟΠΡΊΟΥΓΘ δρρᾶγαίι ῬΥΔΟΠ 550 1ΔΠ|. ΔΟ ΤΘΑΪΟΙ ΓΘ] 
Ἰοησο ΑἸΓΠΟ]Π]ΠἸπηᾶτ.. τι (6 115. [}01}}15 ΠΠΘΠΒΈ ΓΆΡ ΠῚ ἃο Ρ0η- 
ἀδρὰμη {πὰ6 (δ]οηὶ 11 γῖ5. ἢ χαθ ἁίψιθ ᾿ηἰ{10 1Ρ50 (δ]θηὶ 
ὨΟΙΏ]Πη6 ᾿πβουρίαθ δαηὶ ΔΟΟιΓαΐ 5 ΘΧΡΟΠΔΙ. ΑΟ ΒρθΓᾶνθ- 
ΓΔΠῚ Θ]αΙ θη. οτιπὶ (6 ἨΘΓΟΠἾΔη}5 [8|01}15 Θχρ Πα 5561η, οΡνᾶ- 
ΙΒ, πὴ πἶπ|5 ρΓΔΟίδι]ΟΠἶθ ῬΡίΘΙη πη6 ΟΟηΐΘοἶθθ6: 5664 
ἰδιηθη ἢἶσ τηλ]0 ΡΠ] 165 τη] ΓΟ 4116 Τηδίογοβ νἱάθο ἀπ Πομ]}  ἃ- 
(65. Νῶπη 1ῃ 11}15 ΠΟΓΟΠἾΔΠ15. Θἰδ1 τη] Οὔ βοιΓἃ Θϑ5θηΐ, 
[Δ] 6 διιἃ οὐΐᾳιιθ ἰἀθι]Δ6 δοίαβ ἰγῖθαϊ ροίογαΐ οἵ ΡῈ 56 
4πᾶθᾷαθ απᾶϑ] οογίαμῃη οἱ ἀθἤηϊ πη ΤηΘΠ ΒΕΓ ΓΤ Τα ΟΠ 6 ΠῚ 
ΘΧΠΙ οθαΐ : ἂἱ 1η ἢ]5. [Ρ1}}}5. ΤΠ] ΡΠ “Δ ηΐ1ΠῚ [Ὁ 6 ΟἸΊΠΪἃ 
οοηΐαβα διιηΐ οἱ ρου αγθαΐα. ΘΓ ἰΔΠ1611 ΟἿ Ρ]ΘΓΔΠΙΘ 
4886 ἴῃ 115 ἰγδάαη αν" {8Π| ΤηΔΧΊΠΩΪ 5ἰηΐ ΤηΟΠΊΘ 1]. 5. Π1ἃ 
ΟΡΘ θη! θηάπτη νἱἀθίυγ, αἰ. φαδηΐιμ ΠΟΡῚ ρο551ζ, οπηηΐὰᾶ 6χ- 
ῬΙΙοΘηΐαν οἱ {ΠΠπϑιγθηΐαν. Οὑὰ ἴῃ τ πάθη [6 γ6 υἱᾶπὶ ἃς 

᾿ 

ΠῚ, Τηαϊοῖβ ῥ. 24) ἰηΐθυ ϑιιοίοσθϑ αὐδθοοβ ἱπϑᾶϊίοβ, απὶθυβ 
88 τιβΌτη 6556 αἸοΙύ, ῇογὺ Α ἀαπιαηίπιωη (γ οἹτῖ0 Α΄ ἀαηιαηίϊιι)) 
αθ ροπάογίδιι δὲ ηιθηϑιγῖδ, πιασῖηιθ πιοαϊσογιηι, δα οοα. Πρ. 
2690. ὙὙιάθ οὔϊϑιη ΤΑ αθαχῃ ἴῃ ΒΙ1Ό]. πονῶ ΜΒ55. (8. 1658) 
ῬΡ. 128: ΑΙ ἀαηπιαπέϊ, Αγ ἱσαηῖ, Πιοβοογίαϊε ϑογαηῖ δὲ αἰἴϊογιη 
(6 ροπαάογίδιι δὲ πιθηβϑεγῖς θα οοα. Κορ. 86. 228, 299. 1805 
οὐ θα αἰῖϊδ. 

, 8), Βοΐαϊ. ». 871: Ἡγγερβιι (6 ροπάογίδιιδ: τὸ γράμμα 
ἔχει κέρατα ς΄ ἤτοι ξυλόκοκκα. ὁ ὀβολὸς ἔχει κέρατα τρία, 
ααδ ϑριυα ποβ Ἰθρυαμίυῦν ἴῃ ἔγαρτ, 67, 81, 82. Τάριῃ οἱΐα- 
ἴὰγ ἴῃ Ῥ]Ιη. Εχοσο, Ρ. 827 Ὁ Β. 
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ΡΟ ΘΙ 56 θη 48) 6586. ἀπχὶ 4πᾶ ἴῃ ΠΕΟΓΟη Δ ηἶ5. (1115 
Ἐ115. 511}. 

ΝΠ} Δη ΟΧ [εἶ5. [Δ }}}}5 410 'ρ50 Ἅ]6η0 βου ρίδπ 6558 οἱ 
Π6 ΟΥ̓ ΘΊηΘ6Π Τα θγη 1}}1π|5 δ Θιπὶ ΓΘΙΟΡΕΙ Ρ0556. ἴδηι ΑἀΠπ- 
οἷά ἂρρᾶγοὶ. υἱὐ᾽ ἀθιηοηδίγαίίοηθ ἤθη οροαΐ 1). [ἅτ 58} 
ΡΓΪΠ. 5. πραγ ίου θτι5. ΓΔ] τὴ ἀ6 ΤΠ Θἀ]ΟΟΥ ΠῚ] ΤΠΘη 5115. οἱ 
ΡΟΠάΘΡΙ 5 οΟΙΠροϑἰίδη) 6556. νἱ 4] Πη15. δἰαβα6 ἁποίο ΓῺ 
1105 4] δηΐθὰ (6 θοβῃὶ ἃΓρΠΠΘηΐ0 50 ρ 5 5ϑθηῦ βΘο τη 
6586 (δ 40). Τιμῃ ΟΔ]Θησμ. 4] βθοιηο 5ᾶθοι]ο νἱχὶϊ, 18- 
ΒΙΠη15. ΤΠ] 105 ΠΡΓῸ5 ἀθ ρομάθυθιι5. οἱ Πηθη5 115. βου ϊρίοϑ 
ΘΟΡΠΟΥΪ556. ΘΟΙΙΠΏΤΙΘ διοίου (6. ἀϑὰπι 6556 (δ 45). Θὰ 
ἀαΐθι ἴῃ ἰθγγὰ οἵ {10 ἰθιηροῦα ὈΓΪΠηὰ (6 115 ΤΘΡ115 5011- 
Ρὕμμη. 6556 ΟΘη 56 Π15 Απἡ ἀπ ίαπι οϑί. συϊά δἰἐ γοϑρομπάθη- 
ἀσμη  Ῥγοίδοίο οὐ ἴῃ Δδργρίο 5810 Ῥιίυ!θιηδθὶβ γΘΟΊθῈ5 
ἃΓ.15 ΠηΘα]οἴπδο 5ἀϊα τϊγ Πο6 ΠΟΡογθηΐ, οἱ σαδθουμηαι8 
ἃ ΤΠ 6105 βουὶρία ογδηΐ αἰ] σ θη Υ ἸΘρ ΘΓ ηΐ. ἕππο οἰ] 
ΡῬΓηα) οχϑίϊογαης 4] νγϊᾶ5 ΠΠΘΏΒΌΓΑΓΙΠΙ ΓΔίΟΠ65 ἴῃ 
14} 85 ΘΟΙΠΡΟΠΟΡΘπΐ ἀίαπι6 ἰπΐο 58. σΟΙΙράΓΑγθηΐ ἢ. Ηΐηο 
Ροϑβίθα θᾶ 65} ΔΓ ϑοϊθηςἰἃ ἰγδη 51 οϑί Ἀοιηϑιη, δἴαιι8 
τι Ηδγοηΐδηδθ ἰδ) 1186 5ἷο δἰϊδηη πη 66] οἴ 8165 ΓΘ ρΡΌΓαΙ ἀ6- 
Οα5α. ΡΓΟαΐ οαΐιβπ6 ἀρίδιϊδ τι5115 [ΘΓ δΐ, πλ} {1π|0 15 1π|- 
πηΐαΐλθ οἵ ἴῃ [185 ἃ}}0 ἃ1115 [ὉΓΙηἃ5 γαἀδοίδα βιιηΐ. 

Απίθ ΟἸηπὶὰ ᾿σὶ τα ἀαϑογθη ἀπ οϑ᾽. αυδθηδη ΡΥ] ΙΪἃ 
ΘΑΓΙΠῚ [ΔῈ] ΔΓ) [ὈΓΠἃ [556 νἱἀραίαγ. Πΐο ΓΘΟΘΠΓΟΓΘΒ5 
αδράδηι ἰδ] Δ6 ρΡΟρί5. δ δηι4πᾶ8Π] [ΟΓΙδπη δοσθάθ γα 

1) Ῥυΐγητιθ, απϑηΐιμηι 5οῖο, Νοδηᾶθυ ἴῃ ΥΠΟΡΒΙ τη6ῃ- 
ΒαγδΥατα (Β 8.51]. 1666) Ρ, 64 αδϊθησιη θαυμα θα] υτ τὰ 
ΘΟΙΟΥΘΙΙ 6588 πορᾶνῖῦ: 64 ργοοσιῖΐ ἀιδῖο, ἰμασπῖῦ, φιϊδοξ 
ἰδέα ἰοφοηδ ηιδοιηὶ ἰέα ἱμαϊοαθίί, ἰδέα ποπ α “ἰαἴθηιο δῖα ηνμξο 
δὲ οοτ {56 δογίρία: 564 σμηὶ ἱηϊμνία ἐθηιρογιηι υδἷ πορίοοξζιδ 
λαδίέα, υοἱ υἱοϊοηξίι5 αἰδέμγϑαΐα ο55θπέ, αδίποερδ αὖ αἰΐο ψιιο- 
ἄαηι, οἰ ἑαηιθηὶ δια ἀοϑέμ" σταΐία, ἐγ δία δὲ ψμοηιοαοοσιηι- 
χα οοπυοίμέω εἰ οοηδαγοϊηαΐα 6586. 

2) Μεαχίμησμα οἷπβ τοὶ ἀοσαπμηθηΐατα τορθῖο οχ 1110 ὅ8- 
16η1 Ιοοο (ἔν. 44), υὉἱ οἱ πλεῖεςτοι τῶν περὶ τῶν «ς«ταθμῶν 
καὶ μέτρων γραψάντων πἀποῖδθ ἀγθομχηδβ βορύθηῃ οὖ .856- 
ταΐββοιι {χ]τιθτθ αἀϊουπηΐασ: πᾶπο ομΐμα δ ϑὑϊπη δ οη θα δᾶ 
ῬιοΙ]οπλδϊ οετη ἀγϑομηηθιη ρουϊίηθυθ οομϑίαῦ (ὃ 171). γουθῦμα 
ϑὕϊϑια τη] 41|1ὼ Αδρυρίϊδθ ΟΥἹΡΊ15 ν ϑθϊρία οχϑύδηϊ, αα86 
ἴηἶνα 580 αἀαϑοαθθ ΙοοῸ πούδθ: μη118. 
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νἱἀθηΐαν. 4πᾶπ| 111 νοι ϑιϊβϑιηὰ Βοηβαἰοιἰπογπὶ (δ 40). 
Οἰμπίπο ΘαΡ {Δ ] Γι ὴ 50 ΡΊΟΡΙθιι5 ἰᾳ ργοροβίίαμη [ππ|588 
πο Π}15. τ ααδθοιμηι6. ΠηΘ 005 ἴῃ [ὈΓΡΠ111}15 τηραϊοᾶ- 
ΤΠ ΘΠ ΓΟΥ ΡΘΡΒΟΡΙ ΘΠ 415. 46. Ροπά δ }115. οἵ τη θη ϑῈ}}5. 50 Ρ6 
ΠΘΟΘ6588 6556[, 6ἃ ὈΓΘνΊΓΟΥ ῬΓΟΡΟΠΘΓΘηΐ, ῬΡμητπ ἰρὶ[Γ --- 
{δι {πᾶ ΠΟῸΠ ΟἸΏΠ65 ἰά [Θοἶ58586 νυ] ἀθη αν ---- ποίᾶ5 ρΡοη6- 
ΓᾺΠῚ Θἱ; ΠΠΘΠ ΒΕΓ ΔΓ (650 } 06 θη}. ὑπη] ΒΘραγαίΐη) 46 ρο0η- 
ἀονῖθιι5. ἀδίποθρθ 46 1η6η 5015 οἵ ΠΙΖᾺΟΓ ΤΏ «οἱ ΘΙ ΔΠΟΙΊΙΠῚ 
ΘΧρομποθδηΐ. Αἰᾳαθ ἴῃ Πα π} ἀΟΥΠ Π] 6511} 15 ἀοΠη θη ϊς πο 
ΟΙΠΙΒΟΓΙηΐ ΓΘΠῚ σΓΑν 5518. αἰ ἃπΐ υἱπὶ δάύυδανα Διί οἱ οἱ 
ῬοΟμάδΡὰ 5ἰ ΠῚ} 15. ΤΠ Θη511}15 Δ 5Ο ΘΓ ηΐ. ΠΙἀΘγὴ νὰ 5. ΡΟ η- 
ἀἄδυιη γαϊοπ 65 ἰΐὰ ΘΧΡ]]οα θη! πὖ Ραμα Αἰἰϊοα ροπάογᾶ 
πὶ ῬιίοΙ μηδ ίοἶβ. {πη 411} {αἱ ἢοιηδθ βου θδηΐ αἰγδαα 
οὐπὴ Ποιηδηΐβ οΟΙηρδΡἃΡοηΐ, ἀοἰ πΠ46 ἸηΘηϑιγ5 Πα0 6π6 οἱ Αἱ- 
(1085 οἱ Αδργρίϊαϑ οἱ βοιηδηὰ5 ΘΟΙΠΡΟΠΘΓΘΗΐ. 

Πυΐϊ5. δηζψπιὰἃ6 οἱ ΓΙ ΠΥ 6 [ΟΓΙΏΔ6 5ΡΘΟΙθ ρΓΔΘ)6Γ 
ἴῃ Οἀ]οηθὰ οΟ]] οἰ Οη6 ὈΓΪΠΠἃ ΘΧροϑί(ο ἀθ ρομ θυ} 5. οἱ 
ΤηΘΠ 5115. 46 πιὰ οοηἑίππο ἀϊοίαγὶ σπηιι5. ΟΔΠΊ(ΙΙΔ ΠῚ 

οἰϊαπη ἴῃ 1115 {ἅ}}1}15 5115. οουία οἰιβ γοὶ νρϑϑίϊσία βουναίᾷ 
διηΐ, Αἱ ψγθγῸ (θιηρουῖα ἰπίθγνα! ]ο ἸΟΠΡ 551Π|0 ΟἸΠΠ65 686 
ἴδ] 86 ἀρϑιιηΐ ἃ ῬΥΪπηὰ ΟΥοΐηθ. Νὰ) ἀιαγίο ἀθιηιμ οἱ 
Χαϊηῖο 5ᾶθοι]0 1ῃ ΘΔΠ) [ὈΓΙΔΠ) Γοἀδοίδθ διηΐ 4π|8ἃ86 ΠΙΠΟ 
οχϑίαϊ. Οιιοά οἴπη ἰπγὰ ρ] τ θτι5 Ἰοοἷβ ἀοπηοηβ ἴα 5 Π1115, 
.ἶὺ 1 ργδθίθγηι5. ηἰδὶ ασαοά ἴῃ ρτηὰ δχροϑι[οηθ Ον]- 
Ῥθαβίπατη ΟἸἰαγΐ ΘΟΠΙΠΠΘΙΠΟΥΔΠΊΠ15. πΠ646 ΠΊ]ΘΡΪ ΓΟ ΘΟΠΟΙ ΟΠ ΪΠη15 
Ὡ0η ἃηΐα αυϊη{ὶ σά 60 1}}1 1 {{π|Πὴ ΘΠ ΘΧΡΟϑἐ (0161 5ΟΓΙΡ ΠῚ 
6556. 

ϑ6α ἰἀπηθη Πλ] ἢ 651. αὐ ΟἸηηἶὰ 4αδοοι ΠΏ 4116 ἴῃ Π15 
ἴα} }}}15 γα απίαν δὰ 1118 ΓΘΟΘηΓΙΟΓὰ (θη ρΟγΓὰ γονοοδΙ 46- 
θοαπί. [πΠ10 Ρ]ΥΠη8 6 νϑίιβίϊου 5. ΠΌΡῚ5 ρ τὰ οἵ Οαη 
ἡΘΘΘΏ ΙΟΥ 5. ΓΑΙ θι15 ΟΟΠΡ] αἱ παΐᾶ σπηΐ. ἤοο ἰσίταγ 
ΠΠΔΧΙῺΘ ΠΟΡΪ5 ἀρΘη 1} ΟΥΪΓ. αὐ Πὰ5 ἴθ} 85 ἴῃ 508 (ιιδδὶ 
ΘΙθῃθηΐἃ ΓΘΒΟΙνΔΠ.ι5. ἀαΔηΓΠ] π16 ΠΟΙῚ ροβ5ἰΐ., ΞΙΠΘΊΟΓΙΙΠῚ 
Ἰοσογαμῃ οἱ δοίαίθηι οἱ διιοίογ (αἴθ ἀ ΘΠ Δ Π}115. 

ὕπαμη ἤοο Ι000 ΠΟ ΟΠ ἰδηἀτιπ) οϑΐ. «ιοά δά ἰοίδιη 
θᾶ αἰδριι [αἰ] 0 6 ΠῚ “αδη ΡΟΥΘ αἰ Πα, ρΘΡγποαΐ. οδριἃ ἃ 
ὨΟὈῚ5. ΠΙΠΊΘΡΑΙῚ 615 ΟΟ]]ΘΟΙΙΟΠ15. 4αδηη (Παρίου 15 ἴῃ οχίγθ- 
ἴη0 νΟΪ]υμηΐη6 Η]ρΡροοΡαίΪϊ5 οἱ ] 6] ορουιμῃ οἸαϊ{. Νάιη 
ῬΥϑοίογθα 1186 1 1115 1Π0Γ15 οἷτι5 ΘΟ] ΘΟΙ 015 [ΟΥΙηΔ6 6Χ- 
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βίδηϊ. 4ὰὰἃ 46 Γ6 ἴῃ ΡΓδοίδί!οηθ. ΟΥἾ{ἰοὰ ΘΧρΟϑι 5. ϑδ64 
Ομαγίου δ ηᾶμ) ΘΠ ΠΟ ΠθΙὴ Π0η 501ππ| ΡΓΟΡίΘΓ Θὰ βοαπθη Δ} 
6556. ἀὐχίπηι5, ααθαἃ ΡΠ νἱγὶ ἀοοῖ! δάμιιο Θὰπὶ οΟἰΐᾶγ6 
ΟΟΠΒΌΘΡΙΙΗΐ,, 564 οἰϊδη) (ἴα ΘΔ 6 η} ̓ΐὰ Ρ]ΘΠΪΟΥ οἱ ΘΟΡΙΟΒΙΟΥ 
δϑὲ οϑίου 5. αὖ δὶ νυ ]ὰβ ΘΟ] ΘΟἰΤΟΠἾ5. [ὉΡ ΠῚ] ἃ5 ̓ πίο 1 56 ΘΟΙΠρᾶἃ- 
ΓΆΡΘ γ6}15. 00 (τιᾶ5] {πη θη 1 ΘῈ 110] ΠΘΟ6586 51. 

Ῥρίηια οωροϑδίέϊο (16 ηιθαϊοογιῖη πιθη δι) 5 οἱ ροηπάογῖθιις 
ἡ μδίγαζμγ, 

80 ῬΡΙΠΏΔΙ ΘΧΡΟΒΙ ΓΙ ΟΠ ΘΠ) (6 Π]ΘἀΙΘΟΥΙΠῚ ΠΠΘΠ 5.115. οἱ Ρ0η- 
ἀρυῖθαβ., 4ὰ86 ἀαϊοηθαθ οΟ]]Θοἰοπἰ5 οἀρὶΐᾶ 1 δά Υ̓ Θομιρ]6- 
οἴ. ἤθη δηΐθ βᾶθοᾺ}} Υ ἰηῚ{{πΠ| 5ΟΥ]Ρ ἂμ 6556 Δ} 55} 1- 
Ποανίπη8. δ64 βογρία δϑί ἃ} Ποιηΐηθ πθὸ ἱπάοοϊο πθ0 ἴπ- 
οοηδίἀθγαίο. [5 ῬΎΪΟΛΌΙη τη θα] οοΥ πη ΘΟ 4116 4π| 46 ρΡοη- 
ἀθΥΙθι15 ΒΟ ρβογδηΐ ΠΡΓΟ5. 4αδηζιμη Γ65 ροϑίμ]α)αΐ. 5818 
οοσπονογαί. θΟἰηἶ[ο {{ππἰὰὰ Γαλήνου τοῦ εοφωτάτου 
οἱ ορίθγᾶ, {πι|1 ἤθ8010 δὴ ἃ) 816 πὰ τηᾶπιι ροβίθα Δβουῖρ 5 
κἷζ,, 564. 1056 ΘΧΡΟΒΙ ΠΟΠ15. ΒΟΓΙΡίοι ᾿μΠη} 81 6556 ΒΘΟῸΠ 1} 
ΓΟΘίΟΠ65. ΠΟΙΙΠΕΙΏΠΙ6 ΠΊΟΡΟ5. ΡΟΠάρθγαΠ οἱ Π]ΘΠΒΙΓΔΙΠῺ 
γαγϊδίίθιη π0η ἱρηογαΐ, αἴθ 46 115 {π86 πηᾶχίπηθ νυ]ραίἃ 
βἰηΐ ΘΧρΙ]ΙΟᾶΓΘ 510] ῬΓΟΡΟΙΙ (οὰρ. 1). δι ΡΥ 46 ποί]5 
ῬΟΠΑΘΓᾺΠῚ οἱ ΠὩΘΗΒ.ΓΔΓῚ ΔΟΟΙΓα 551 π|6 ἰΐὰ Θχροηΐϊΐ, αἱ 
γΘίρυιΠ), ἢ. 6. ΒΟΡΙΡΙΟΓΙΠ ὈΥΪῺΙ ΘΟ Πάν 6 ϑΆ60.}}, ρΓδθ- 
οδρία βοααδίαν (1. 1: τοῖς παλαιοῖς κατακολουθοῦντα. 
Ιν. 6: παρὰ παλαιοῖς); ἴχπη ἀθ ροπάογιθιβ, ἀθίπάθ 46 
ΤΩΘΠ 5.115 ΠΠΠΌΟΙ ΠῚ. ΘΧ ΓΘ ΠΊ0 ὈΓΡΘΥΠ5. 46 Π]ΘΗΒΕΓ15 ΔΥΪΔΟΥΓΠ, 
ἰγδάϊς. [ῃ δὰ δαΐθῃι ρᾶγίθ ατι86 65[ 46 ΠηΘη51115 ΠΟΙ ΔΟΓΊΙΠῚ 
(οαρ. 1) δάιηοάϊιπη 5οϊθηίθι' ροπάθγα νιότη ᾿ἰΦΟΓ ΠῚ 
ἀοΠηϊαμίαν οὐ ἴῃ ἰάθ}α αυδάδιη ρΓΟροΟπαμία. θ᾽] ΘΠ, 416 
ΟΥΙ 4515 οἰζαίαν. σ αν 55] πη15 118 δοίας 5 ἁποίον (δ 48). 
Ποηΐιι6 οχίγαπιᾶ Θχροϑίζοπ6 (οὰρ. Υ΄, 8) ἱπῇῆηϊ 5011 4 Ἁγ 
ΓΘΓΙΠΏ ΡΟΠΑ ΘΙ 5 ναυὶθίας 6556 ἀἰοιαν κατὰ τὴν τῆς ἰἴατρι- 
κῆς τέχνης διδαςκαλίαν καθὼς οἱ πρὸ ἡμῶν «ςοφοὶ 
ἰατροί τε καὶ διδάςκαλοι ταῦτα ἡμῖν διεεαφήνιςαν. 

Ηδθο ἰριὰῦ ἠθ ἀροίγ πα 50 ΓΙΡΙΟΥΙ5. ἃ0 6. Διί τ ι15 
Φα]θὰ5 8115 δϑί: ἰᾶπη ἰρθ85 615 [ἅ} 1185. 51 «ιϊ4 ἴῃ ἢΐ5. 0Ὁ- 
ΒΟΌΓΙΙΒ. 6586. νἱἀθαία, ΘΧΡ] ΟΘΠΊ118. 

Αἀ οἂρ!ία ρτεϊπημη οἵ βϑοαηίιμ αἰ 8}} δάποίδηηιπι, 6ϑί. 
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6 ροπάογίϑιιθ φιίαθ ἰδίαοηι αὐ γι εάμ.. 

(αρίτα ἰογίϊο 46 ροπάθιθιιβ ἃρίίαγ, Ηΐο ργδθίθυηἰββὰ ὅ1 
τηἶπὰ ΡΥ απ 46 11 01 ἃ Θ᾽ 418 ῬαγΠθι15 Φαδογαπη5. Ηδθο 
ΟἸΠΠἶὰ ΡΓΟΡΓΙΘ 84 ΠΟΙ ΔΠΔ ΠῚ ΠΟΙΙΠΔΠῚ ἀθβοῦρία βυηΐ. [ἰ γᾶ 
πποῖα5 παροΐ ΧΙ]. πποῖὰ ἀβθμαγῖο5 δῖνα ἀγδομπη5 εἶνα δλκάς 
ὙΠΠ. ἀγαομιηα γράμματα 5ΐἷνα 5ογρα]ὰ ΠΠ. βουίρα!αμ οὁΡ0- 
105 1. Ἐὰ {1 ροπάθγιμῃ Γά110 η46 ἃ ΝΘΓΟΠΪ5 ἃσίαία, τ] 
ΡΥΪπηαμη οοἴο ἀθπαγ!! 6χ ἀποῖὰ [οὶ] βαηΐ ἢ). Αα Πᾶθο νϑῦῸ,. 
Ροβίψαδπι (οηδίδη Ἶ 115. ̓ ΠΠΡΟΥΔΙΟΥ (ΟἰδΠη ΓΘΠῚ ΠΙΠΏΤΩΔΙ Δ ΠῚ 

τοδί οἱ δα ΔΓ ΠΡ ΠῚ ΟἸΙΏΠ 65 ΓΑΙ]ΟΠ65 Γανοοδνῖΐ, δΔ0065- 
] 51 κεράτιον 5ἶνα. 51Π|ππᾶ.. 404 ΡΓΟρΡΓΪΘ [γοῖτιθ. ΠΟΠΊΘΗ 

{||}. 564. ὑππηὶ 5οχίδηη 50 ΡῈ} ρᾶγίθηῃ, τη ϊηπ155]Π]. πὶ ΡΟῊ- 
ἄτι5. 56} Ποάγα οοθριί ὃ). Θιΐη οἰϊαπι ἰρ5ἃ 5Π|4|ὰᾶ. αὐ 50 γ]- 
Ῥίον {θ0186 ἀοοδὶ, ἰὰπι ἰη [Υ̓͂ εἰτάρια 5ἶνα σγάμα!α ἀἰν!46- 
θαΐαν; 564 5ουναθδία ργδοίθγ θα ΟΠ ἃ ]οἱ τηοπηουα., {1 ΟΠ 
οοἴανα ΟΠΟΪΪ ρᾶγ85 δϑϑϑῖ. κεράτιον 5ῖνθ ἰθγίϊα Ο})011 ρὰ 5 
πὰρ αί ΟΠ] ο05 ἀπὸ οἱ θ6ϑβθη (χαλκοῦς δύο δίμοιρον᾽ 
ὃ γὰρ ὀβολὸς ἔχει χαλκοῦς η΄. 

564 γοϑίαί αὖ (6 1110 οἰ πιϑάίθιη οαρ 115 ἀἰσαίαγ, τι] ἤᾶθο 
Ιοραμπίαν: Ἢ μνᾶ ἣ ̓ Αττικὴ καὶ ἣ Αἰγυπτία ἔχει [5 τς΄ ̓ 
ἣ μνᾶ ἣ Ῥωμαϊκὴ ἔχει [5 κ΄. Ηΐο ρτίιηα ἀοἤηϊ1ο [ας 118 

1) ν. Μοίγοϊ. γΡ. 285. 118 5". 
2) Ὗ. Ξρυθῃρϑ). ἴῃ οοϊῃημηθηῦ, πη ΠΙοβοουϊάθηη Ὁ. 418: 

κεράτια 5μηΐ ᾿οσιηιίηα Οδναίοηίας δεϊίψιας 7.., Ποπιαηὶ εἰ- 
χιιας αὙαθοαβ ἔγιοίιηι αϊοοθαηέ. 

8) !ΠΙααα ἀαομϑχη ὑθιηροῦθ ἰοὺ Ροπᾶογα τϑοθρύδ 68- 
βού, ρυδοίθυ. ΟἸυϊϑύϊσθση ρ. 47 (οομῇ. 8 41 δᾶῃ. 5), αἱ Υ6 1 
1Ὼ ὑγϑηϑῖνι εὐζρτῦ, Ἡθῖηο δάμπιιο απερϑὶνιῦύ, Ιατὴ νϑίμϑίιουθ 
θιηροῦθ ΑΘΡΎΡΟΙ ἴα Ἡδθθγϑοὶ ἔγαρυιη ρυϑηθῶ ΡοηᾶθΥϑ 
ἔθοῖβθθ νἱἀθηΐαν. ἘΟυ ἢ15 δπΐθτη ἰδπὶ οχῖριδβ ΡΟΠαΘΥΙτ5 
ΟΠ ὈΥΪῚ5 ΟΡτ5. ἔπϊῦ ατληὶ 84 ΔΌΣ ΠΟΥ ΟἸΠΐΦ, ΤΘΙῸΙῚ 
Ῥγθύϊα γϑίθυθ δηΐαγ, αποα 580 Οομβύθηθηο ᾿πηρουϑύοσο δ8- 
οὕπτη 6586 οοηδίδὺ (ν. Μοίχοὶ. ρ. 245 5.). Ταύτῃ ταϊπαύῖδϑι- 
Ταλ ΡΟΠατΙΒ ΠΘΙῚ ὨΘΟΘΒ86 ἔπϊῦ, αἀοὸ ἴῃ γούϊοηῖοθαβ βαρ αα- 
ΟΘΠαῚΒ αὐθγοηΐαγ,. [Ιἰδασθ δι]ΠΙαπιῶ, Βοχύδ Ῥ8ῚΒ. ΒΟΥΙΡΌῸΠ,, 
Ῥομάθυιθυβ δαάιία οϑύ. Οὐ ρυϊμηυβ τηθηθοηθιη ἔϑοϊ 
γεροίϊαβ, ααἱ Θδχϑαηΐθ βϑθοῦ]ο ΠΕ βουϊρϑὶῦ, ἴῃ ξουτη]8 
τηθαϊοῖη 811 (αΥῦ. νοῦ. 1, 20: αὠγὶ δϑηιμγοίαηπι, δαίίμοαδ οἰφιιαηι). 
Ἐσρᾶθηη θιηροῦθ 51ΠΠ||ι86 ΠΟΙΏΘΩ ἱπηροβίϊψαμη οϑὺ δυρθηΐθο 
111 πατητηο α4π| ἐϑηϊππηάθιη ααϑηΐαμα πῆϑ ΔῸΣ 511 408 νἃ- 
Ἰοχοὶ (νυ. Μοϑίχοὶ. ρ. 249). 
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οχρ]]οαΐαν. Νὰ Αἰτοὰ τηἷπὰ. 46 ΧΥ͂Ι πποἰὰ5. 5ἰνα τι 81} 
ΠΡ γἂπι οἵ {Γ] θη οι ἢδοῖ., Θοηνϑηΐξ ΟΠ ΡΓΟΡΓΙΟ Αἰ ΟΟΓΌΙΩ 
ἰ4]θηΐο ατιοά ἔπ οοἰοσίηία ΠΡΡάγ πη Βοιηδηάγιη ἢ). δ οίαβι 
ἰσίταν Αἰἰοὶ αἰ θητϊ πηθηηουΐα μ6 4αᾶγῖο «αϊάοπι βάθοι!ο νοὶ 
ααΐηΐο ροϑί (ἢν. ἢ. ἂρ τηράϊΐοος. ΟΡ] οΡαία ογαΐ. Οποά 
ΘΟΥΘΡῚΘ ΘΟΠΠΡΙ Δία ἰΘ5Ε] 010 ἢ] ΟΘΟΟ 4646 [Δ] ]ὰ6 (ΟΡ. 
ΧΙΥ͂, 8): ἣ μνᾶ κατὰ τὴν ἰατρικὴν χρῆςιν ἄγει [5 ιτφ΄. 
ἢ. 6. π]ΘἀἸσΘΟΓ ἢ] ἴῃ πι81 νοίπ5 Αἰ πηΐηᾶ σορναραίαν. ΘιΠμά 

δαΐθη) 46 Αθσυρίϊα τηΐηἃ 5.8 115. 486 Δ6664}}5 Αἰ1086 
6556. ἀϊοαῦαν ἢ ΝΠ Ταδὴ ΑΘΟΥΡ ΟΡ.) πιῆ δὰ Αἰ[ΠΟᾶ πὴ 
ΠΟΙΠΔΠῚ ἴδο.} σαηΐ. οἱ ἀἰνθῦϑὰ ΡίΟ] 10 πη]ηἃ [αἰ ἃ0 Αἴ- 
(ἰοὰ. Νβο νθῦοὸ ἢοο [000 Αθρυρίϊα τ]ηἃ ΡΓΟΡΙΙΘ οϑί 8001- 
Ρἰοπά8, 564 ἀϊοία ρῆῸ Αἰἴοὰᾳ. π46 ἢοο [δοίη ἢ ΜΘ] η6- 
ΓΪδ.9 «4650. ΔΓΓ15 Τηθηϊοίηλ6. 5θάθιη οἱ 4851, (0101 ΠΠ 1 
᾿η46 ἃ Ρ[ΟἸ]ΘΙΏΔΘΟΙΙ ΓΘΡΠΟ 566 δά Απριϑιϊ ἰθιηρογὰ 
ΑἸΘχδη γι [1|1556; ᾿η 6 41οἱ δαΐοιη ΑἸΟχδη νηὶ ΔΕΟΟ τηᾶχὶ- 

116 Ροπάργο αἰθθδη 1": ΦαΔΡΡΟΡίο ΠΟ ΤΪ πὶ οϑί Αἰ{108Π| 
ΤῊΪΠ8Π| Οἰΐδη) ΑΘοΥριδηὴ ἀἰοϊ. ; 

Ὀοηΐχαθ ἴῃ Βομηδηδ 1114 τηϊηὰ ουἱ ΧΧ ππηοῖδα {ΥἸθαππ αν 
ΘΧρΡΠοδἦδ Π6. ῬΓΔΟΙΘΙ' ἡθοθϑϑ [θη ἰΠΠΊΟ ΘΠ}. ΝΠ 6ἃ 
[65 ΘΡΥΓΘΡῚΘ ἃ ΒΟΘΟΚΠΪΟ ὅ) ΠΠδίγαΐα οϑί. ΝΙΙΓ ΠῚ ΡΟΒίθυ ΟΡ 6 
δοίαία ---- ρᾳο δαυϊάθη ἃ 4υδγίυ ἰηἀ46 546 0.10 --- ΟΘη ]Ὴ- 
Ροπά πη) λοι τη Θἰ]ᾶ 1 [Δ] 6 η 1 πηο0 ἀἰνί46 γ6 ΘΘηϑιιθν- 
ἡπηΐ. 510 Θχϑί{{ 5οχαρ ϑἰ Πηὰ ΡΔΓ5 5106 πηηᾶ, 486 Πα 6 )δϊ 

ΟἸΙθγαμη ἈΟΠΊΔηΔΠῚ 118) ΟΠ] Π 6556. 5ῖνθ πποϊὰ5 ΧΧ. πὰρ 

αἱ πος Ιοοο ἹΡωμαϊκή. [ἰΐὰ ἃ} Ερίρ!δηῖο Ἰταλική νοοᾶίαν 
(ἔν. 82. 44). : 

126 ηιδηδιγῖ85 ἰἰφμογῆι. 

59 Π6 ΤῃΘΠη5.15 15 απ Ππᾶπο Θχροϑι [0 6Πὶ 50 ρ51: ἀσοθι5 

ΟΡ ΠΡ (ΙΥ̓͂ οἱ ΥἹ «5561. 
ῬΥΪΠη. ΠΣ ΠΙΘη 5 Γᾶ5 ΠΙΦΆΟΓᾺΠῚ ῬΓΟΓΒΊΙ5. 6 ΒΟΙΏΠΔΠΟΓΙΙΠῚ Γἃ- 

(ἰ0π6 ἀδβογιθι. Νὰπι τὸ Ἰταλικὸν κεράμιον 681 Διηρῃογὰ 
Ἀοιμᾶπᾶ, 4ιὰθ ὙΠ] χόας 5ἶνθ ΘΟηρΊο5 μαρθῖ. (οηρῖο δὰ- 
ἴθιῃ ΥἹ βοχίαυ!! οοηνθηϊπηΐ. ὈΙΠ]41ἃ ϑοχίαγ ΡᾶΓ5. ναϊσαίο 

4) Μυ]ριῖοω Πἰγϑια 115 οατὰ 60, αὖ 6 ταῖηϑ Γ᾽ Θηὐατα 
βεαῦ: παῦ65 1ῦγ85 Βοιηδηαβ 80. Οομῇ, Μοίτο!. Ρ. 147. 

δ) ΓΜ. ζῦ.. ». 299 5. Οοπῇ, οὔϊλδια ΟΠ δύση. Ὁ. Τ7. 8. 
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ποπηῖπα κοτύλη νδοδίαϊ; ρΡΓαδίθγθα ἁπίθπι Αἰϊοᾶ ΔΡΡ06114{10 
τρυβλίον αἰεγίαγν. Οαοά ἃυΐθπη Θᾶ 461 Πηθη811Ὁἃ ΘἰΪᾶπιὶ ΚΟ - 
χλιάριον νοοσᾶϊαν, [4 ἃ ἰμίο ροΙάίογα δα] 1 6558 ἜΡΟΝ 
ἀοιηοηβίγαθίμηαβ (Ὁ 80). 

Θοχίαγπιϑ οἱ τρυβλίον ο] οἱ Ροπάθνο, ΔΙΊοΓ δά Νῆεατι 
3. δ]Ἰίογαμη ἀά πποΐα5 ΙΧ ἀθἤηϊαηίαιν., ἱρὰ ἰπηθη Ο]οὶ 5]- 
σὨϊΠοαίο ομηἶθθᾶ δϑί (βιιργὰ ὃ 42). ἐρρᾷ [οΐὰ5 Πἴο Ἰοοιι5. 
Οἴπὰ ΠΠΘΡΙΪΟ 5ιιϑρθοίι5 νἱἀθαί!. ἃ ΠΟΡῚ5 ὉΠΟΪ5 ποίαξι! 5. οϑί 
(ν. ὃ 80). 

Ἔο Ιο00 {0 46 οοἰγ]δα ἀϊνί 5] 0η6 ἃ 10 τη} ἃ ἴῃ ο04}- 
οἶδμα ἰαγθαΐα 6556 νἱἀθηίαγ ). ΝῸ5 ΡΥΠηππὶ ροβί τὸ τρυ- 
βλίον δὲ οἰδοίπιιι5 τὸ μικρόν. ὕπμη Νοαπάγιμῃ β6οι 1 Γ6]1- 
4πὰ 446 ἱπϑρίθ δά] ἃ ϑηΐ Θχίρβίιηιι5. δῖ. ἰβΊ[αΓ Ραγ 
ἃἴααθ Θιηθηδαϊθ Ιοοιι5 βου Πθηάιι5 οὶ: τὸ τρυβλίον δὲ ἔχει 
μύετρα μεγάλα γ΄. ὀξύβαφα δὲ δ΄ τὸ γὰρ μέγα μύ- 
ετρον ἔχει ὀξύβαφον α΄ καὶ γ΄. 

(οἰγ]λ6 ρᾶγίθϑ ῬγΓΔΘίο ΠηΔ1115 ΠΥ ΡΠ οἱ ΟΧΥΡΔΡΠ 1 
Βα Πΐ ΟΥΔί 15. δοχίᾶ ρᾶ5. οΟἰγ]Δ6. ἰππὶ χήμη μικρά 5ἷνα 
μύετρον μικρόν. «πᾶ8 ἀϊπηϊἀϊα ογαίηῃϊ ρᾶγ5. 6556. ἀϊοϊίαγ. 
Ηδὰθ ᾿ἰϑίταν βθοιμά πη 50 ΙρΡίΟΓ πη (186 τηϊπίπηδθ βαηΐ 11- 
4 ΟΡ ἸΠΘΠΒΕΓΔΘ 

κοτύλη 5ῖνε τρυβλίον ἐΚΟΧΉΒΡΙΟΥΙ 1 
πὐξεῦῦν μετα... - ἦὖ΄ Ξ 1 
πα ον τ οι 6: 
σάθος ᾿ς ς Ὁ ΣΈΟ ΜΟΙ 
χήμη μικρά 5ϊνα μύετρον μικρόν ΤΌΤ 

1) Ουδα ἴηἴτα ἴπ οοηίοχία (ἔν, ὅ4, 6) ΘΧΒΙθαΐτηι5, 68 
ϑδὺ συϊσδῖα ΟΠ ΘΥΙ βογρίαγα, οαπη ἀὰ8 ΘΘΡ ΒΘ 5 2οη- 
βοηδῦ ἀϑαπθ δ ὀξύβαφα γ΄, οι δαύθιῃ το]ασϑ. Αἱ 
ΡῬϑυνθυϑαμι δῦ, .αποᾶ τηγϑίγο ἐσ θαπηΐαν ὀξύβαφα γ΄, οὐχ 
δοάθιι Ιοθο ἐγ τηγϑύγα οὕτα αἰιϑύθιοι ΟΧΥ̓ΡΘΡΙ18. ΘΘαθὶρἃ- 
γϑηΐασ, Αο ἔδο:]68 ῬΘυβρι οἵαν ὀξύβαφα γ΄ Ρτανθ βουϊρύατῃ 
6586 ρτὸ ὀξύβαφ. α΄ γ΄, υπᾶθ οἰβοϊζαγ σϑπαΐϊηϑια ]οο] 8ογῖ- 
Ῥὕσγθιη οχϑῦδυθ δρυᾶ, Νοδπμάγαμη, αὔϑῖὴ 1ῃ ΠΟΒύΧΟ 1070 
Δ Ό65, 581 θὲ. αὰδὸ ὑπο 15 ᾿ποϊπϑῷ βαμὺ ΟΥ̓ 15, Τάθ πὶ Ργ86- 
ἴοτϑα δομβυτηδίαν δαοίου δία Θἕτδ ααϊ 08}. ΧΙῚΠ οορο- 
Βαϊν, ηἶδὶ ααοᾶ 1116 ραυϊπᾶρ ὀξύβαφον α΄ Υ΄ ἴπ ὀξύβαφα γ΄ 
δουγαρἑστη οϑῇ. Πϑπΐααθ. 1ΠΒΙΡΉΘΥ ΘΟΙΩΡΙΟ αν ΒουηδΥαϊ 
οομπϊθοίαγϑ᾽ μυςτρῶὼν τριῶν ἀρυᾶὰ Ἡδδγομίαμα γν. τρυβλίον 
ΒΟΥ 18. 
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ΒΘΧΆΙῸΡ 4] 16 Γἃ ῬᾶΓ5. ΟΡ 15 ΕΝ. ἋὈῚ οορίοβίαβ ἀ6 ροη- 
ἀθγ θι15. ΠΦαΟΓΠΏ ΘΧροηἑιγ. Μ6] νἷπο ΘΑ Ι5. 6556 ΑἸ (ᾺΓΡ 
βδρίθῃ) ν]οθϑἱ πη 15 ρΑΓ 115) δῖνα πὰ ἴθ γα ἰθγίϊα. ἰάθη 0160 
σΡάν "5 ἀἰηϊἀϊὰ ρᾶγίθ. Ὑ᾽πιη 6 πη] Ο]61 ροπάτι5. ΠΟΠἃ 
Ῥαγ6 ϑιρογαί. ὕπ46 Πέ πἱἰ Ἀοϊηδηᾶ ΔΠΡΠΟΓὰ. 4π|86 νἱηὶ 
Ππαροΐῖ ροπάο ΧΧΧ, δδάδῃ ο]61 μαρθθαΐ ροπάο ΧΧΙ, τη6}}15 
ΟΥ̓]. Εδάθηη γαΐ10 δ ΟΠΊΠ65 ΤΏ] ΠΟΓΡΘ5 ΠΠΘηΒΓ5 ναὶ θί, ααοἀ 
(πιο [01 Π1πι5 ρουβρίοογοίαν, ἤᾶθὸ ΟΙηηἶὰ [ἢ ἰδ) ]α «αδάδη} 
δοοιγᾶίθ ἀθϑοῦὶρία ϑαηΐ. 

ῬΟΓΓῸ ΟΡΙραβίπϑ δοίου 46 τη η5111}5 οἰζαίαι (σαρτὰ ὃ 48). 
'ς χιιοά βοχίδυπιπ νηὶ μέτρῳ μὲν ἔχειν [5 κδ΄ ἀϊοῖ!., τηο- 
Γ]Οὰ 5. τιΠ0185. 4πᾶ6 51ηΐ ΟΟΓΠΙΙ5. ΟἸΘΑΙΙΪ. ἰη!6]Ποροὶ! (δ 46): 
Ἰάθιη δαίθιη γθοΐα νηΐ βοχίδρο ροηάο 1 ππηοῖα5 ὟΠΙ {ὙἸρα]. 
Μ61115 ροπάμπϑ ρᾶ.}}0 πηλ1]π8 6556 βἴδίαϊ: «πη 5ΟΥΙΡίΟΥ 
᾿μαϊπ5 (Δ ]}}86 ; 5οχίαυ! 0 ΘΠΪΠΊ 1η61115 {ἰθ1{ ροηάο ΠῚ 5, πο 
ΤΠ οἱ ψφιδάγδηίοιῃ . 

26 ηιθγηιϑιγῖ5 [γμηιθηἑαγῖἧδ. 

ὅ9 Πρηΐψιθ οαρίίθ Υ ἀδ [γιπηθηΐαυ 5 πηθηϑαγὶ5 ἀΘΊΓαΓ. 
Οταἰἐἀτηι15. ΡΥ]. ΑΘσΎΡ ἃ ἁγίαθδιῃ οἱ τηράΐϊαη. δ64 
τ]06}}1 Π[411οἱ. 1... 6. Ἀοιηδηὶ. ΙΘοἰετηὰ ἀἰνί510 ἰγδά 1 ΘΔ 6116 
οαπη Αἰ1οἷ5. ΘΗ ΒΌΓ15. ΘΟΙΩΡΟΙ αν. Ἠδθο οἸηηΐα ἴδηη ρογΙΐα 
80 ΑΠΠσ θη ον βογίρία, αἱ πππι5 ΘΡΤῸῚ κυάθους η΄ ρῥτο ς΄ (6) 
ΒΟΥ ρίουϊ οχροβί (θη {θα πο ροβϑίί; πιο στιν ς΄ 
ΟΟπΙΘοίαΓγα ΓΟϑ 1115 ἢ). 

ἸΏ ΘΧΡ]ΪΟ8}1}15 Αἰ Που] 85. ἴῃ 60 1ηΠ6556 νἀ δία, χαοα Α6- 
σγυρίϊαθ᾽ ἀγίαθαθ ζαϊηααθ τη0 61] {θα πηῦαγ. ὗπ05 Τηο 4105 
ΒΟΠΊΔΠΟΒ 6586 6Χ ᾿ἰρϑᾶ ἴθ] οΟρηοϑβοί[αγ; 564 11 461) ρΓδ6- 

2) 5΄Ίο δηΐϊπὶ ϑοοϊρίθπαθ δυηῦ αύϑθοα γοῦρα τετάρτῳ 
μέρει καὶ προςέτι δεκάτῳ. Αἀᾶ6 τς δὰ Φ, Ππυπί -ἶς. 

8) ὕτπτα ΟΥ̓ 8511 τϑῦομθ ῬΥΟΥΘσαΒ. οοηνθηϊῦ ὕαθα]α Ὁ]1ο- 
Βοογίᾶθδ, 46. ατιὰ νἱθ ᾿πῆνα 8 81, 

1) Ταῦυ]α Οὐ θαβϑίθπα βϑουηάβδ (ἔν. 68, 1). αὰ86 γ6- 
Βροπᾶρὺ πάϊο Ψ' οδριϊϊ, δοάθιι Ιοθὸ παροὺ ἡ δὲ μήκωνα 
ἔχει κυάθους η. ὙΜιάοίαν Ἰριδαν βουϊρίου. 8] }1}Θ τὴ τα ΒΟΥ ΔΤα 
1 61] 6 χῖϑθθ. 66 ἴῃ οιηθηάδῖα [8 ΌΌ]86 ἔουιαα αὐϊαᾳθ 6 Χ 
ΡΣ τ ταϊΐϊοπα ἡ ἡμίνα ἔχει κυάθους ς΄ τοδύϊῥαπᾶππι 
αἱ. : 
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[ογθὰ ΑΘΟΎΡΕΪ γΓοοΐθ Δρρβι!δηΐα. αιοπίδη) 'η Αθουρίο νϑ- 
[5 ἀὐαρθα οχ Βοιπμᾶπο τηο0αἴ0 ἀδἤηϊία ογραΐ (δ 59). δ γιὴ 
ἰρβᾶ ἃγίαθ)α ψιὰθ πἰο ἃἰθγία η60 ΓΘΟΘΗΪΟΥ Θϑΐ ΤΠ Οα]ΟΓ ΠῚ 
ἀγῖαπὶ οἱ {6 115 Π60 νι βο0Ὑ 1114 δῖνο Ρίο] θῃηδιοα τηοαΐϊο- 
ΓΙ 4αδίίιοῦ 561 .8815. Ἀδνοοδηάδα ἰϑιηθη διιηΐ ἴῃ 1η6- 
ΠΟΤ ΔΙη 4086 51|01ἃ 6066 Ιο00 (δ 39) 46 Αθρυρί 5. τηθη- 
5ΈΓ5 50 ΒΟΙΠΔΠΟΥΙΠῚ ἱπη ρου πηι [15 αἰχίμηι5. {Πη]ν ϑἃ 
ΠΠΘΠΒΕΓ ΔΓ Γα 10 6 Οθ᾽Γο 501140 ἨοΙηδηοῦαμ. αὶ ἀθοθη 
ΤΠ04105 οἀρίο)αΐ. ἀθγιναθαίιΓ. [ΙΔ1Π 51 ΟἸΏΠΘ5 ὙΘΙα ΒΓ ΠΟΓΘΒ 
ΤΠΘΠΒ. ἃ5 ΒΟΥνΆΓΘ γΟ] 1586 ηΐ. Ρ[Ο]ΘΙ]ΔΙ ΟΠ} ΘΔ]. αὶ 
δηΐοὰ ΙΧ τηοάϊοναμπ ἰπογαΐ. ἀθοθιηηη 4] τὴ Ι͂ΔΘ6Ρ6 ἀΘθ Θ᾽ Δηΐ. 
Οποάβὶ μοΟ τη] ππ15 Ρ] δορί. ἰδιηθη Ῥίο]οιηδίοα ἃγίαῃα, ἀΪ- 
τ 1ἃ τη θα] Π]ἷ ΡᾶΓ5. ἰΐᾶ ΓΘΟΙΡῚ ροίογαί, αὖ ᾽Δη) ἀπ] 4ἴὰ οἱ- 
ὈὃΠῚ ρᾶγβ βίνα Υ πηοάϊογαμ Ποροῖ. Ηοο οἰβὶ δά ᾿ρϑᾶ Αθρυ- 
Ρἴθμη. ΠΟῊ νά] 1} --- ὩΔΠ} 11}1 ΟἸΏΪΠΟ ΤΏ]ΠΟ1] ἃΓΐδ)8 0 111 
{π]ππὶ οἱ {ΓΘ ηἴ15 ἴῃ πδὰ [1556 ν] ἀΘἰὮΓ ---- ἰδιηθη ἃ 11ἃ ΡΓῸ- 
ψἱηοΙὰ 486 Ο]1π Αοσγρίϊονγιμη [πογδί, ΟὙΡΓαΙη ἰηβι] τὴ ἀΪο0, 
ΠΠΘΏ ΘΕΌ ΤαΪΏ 46 Π]ΟΔΙΟΓΠῚ ΠΟ Δ]1Θ Δ ΠῚ [111558 ΟΟΘ ΠΟ 80Ϊ- 
Τη115 6χ ΕρΙρΠδηΐο ἢ). Εὰ ἰρίταν οϑί Αδργρία γίαθα αδθ 
ἢσο Ι000 ΘΟΙΠΙΠΘΙ ΟΥ̓ ΔΙΠΓ. 

1206 ἴϊ5 ἑαδιιζἷ5 γαδ ργίηιαηι δωροϑδιζϊοποηι ργοωϊηιθ 86 φιμιγζιγ", 

Πδοίθημ5 46 ρῥυϊμηᾶ ΡΟΠάθυΠ οἱ ΙΠΘΗΒΌΓ ΔΓ) ΘΧΡΟϑ]- 
τἴ0η6 486 (ἀΔ]6 1 ΠΟΙΉΪΠ6 ᾿Π 50} 0100. Οαἶπι5 Θἰβὶ Διο ἢ 
[γαδίγα (ΔΘ Θ᾽ Πη115. ἴδῃ οἱ ἃ [66 δοίαίθ βου ρίᾶ 6556 
νἱ ον ἴα. ΘΟΠ ΪΟΘΡῈ ΡΟἐη5. οἱ 8}0 τη0 1114 Ομ ηΐᾶ οΘΡίο 

ΟΥΪ6. δὲ ΘΟΠ51110 ΟΟΙΩρΡ Βα 6556 οΟσΠΟν 15. [ΠῚ ΨΘΙῸ 
ΒΘΖαϊαν δρυὰ (Ππαγίονί τη ἢ οΟἸ]Θοίο φαδθάδμῃ ἰηἀ]σ 65ἴδ, 

2) Υ. τηΐγῶ ἔν. 82, 7. Νοῃηθ]]ο5 81105 Ιοοοβ 4 δύΐϑθδ 
Ὑ τιοάδϊογυσα οὔβουχοα, αὖ 5ο]οῦ, εοἴἴονι Βουπμαγᾶυβ Ρ. 66 5, 
δεᾶ ἰδθη ααδὸ 46 ΗΙΘΥΟΏΥΙΩΟ 5ἰρηϊβοεῦ θῶ ΟΟΥΤΙΡ6Β Β5Β80- 
1Π1 ποὶρομὶβ αἰδραϊδίϊοπο ρουϊθοῖα (1 ρ. 212 5.). 

1) Ῥυΐηο ἀαθιύαν!, πὰπὴ ΟΠ ΔΚ ΘΥ5. ΟΥΉΠ 65 1185 ὕϑρυ- 
185 ἴπ46 ἃ οδριίθ ΥΙ θοάθιαῃ ογάϊηπθ ἴῃ οοαϊοθ. δἰϊαπο ρϑὺ- 
Βουιρύδβ ᾿ηνθηϊβδοῦ; δὺ ὙΘΥΙ Β172111π|85 ΤΠ] νἱαθθαίαῦ 68 
ΨΔΥΙΒ 6 ἸΙΌΥῚ5. οὖ τηϑῆϊ ΒΟΥΙΡΟΒ. οὖ δα 015. οοιηρ!] αὔδα 6586. 
θα ὕϑιηθη 1 115 ΘΟΡΙΒ ααϑ6 Τ1}1 Βαρρραϊἑδυαηῦ πα]] πὶ 
ἸΏ ΘῺΪ ἔγθορτη θη. αὐοα Ρ]8η6 σοηρηισθυθὺ οατῃ 110 ΟΠ 8: - 
ὑθυῖθηο, 51:}}1}18. δτιῦθη Ρ] τη. πο ἔβθοϊο, 51 ταϊηπ5 66 1- 

84 
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ἘΠῚ ναγῖὰ δατηοάτπη νὰν 5. 6 11 015. ΘΠ αὰ σαπί (οΔΡ. ΥἹ 
--ἼΧ). Ιπβουρία σὰηΐ Περὶ ςημείων καὶ χαρακτήρων 
τῶν ἐν ταῖς ευεταθμίαις καὶ περὶ «ταθμῶν καὶ μέτρων, 
οοπἑἰπθηΐαι ἃαΐθ πη ἤ0 0 ὑϊτα]0 ΡΥ πὶ ἀπὰ6 ποΐαγαμη (186 
ἘΠῸ οἁρί(α (ΥἹ) σΟΙΏρΡΓΘΙΘη586., 41ὰἃ8 6ΡῸ ἀἰδβι!ρτιθηἃ5 οἱ 
ἀἰΒΟΟΥ ΠΟ 85 6556. δἰδί πη ἀθ ΠΟ 5 γὰ0Π0. ἴα ἴγ65 [θα] 6 
ῬΟΠΑΘΡΙΠ οἵ ἸΠΘΠΒΕΓΔΓ ἃ ὙΑ]115 ΒΟΡΙΡΙΟΓΙθ5. ργοΐθοίδθ 
(οὰρ. ΥὟἼ1. 1]. ΙΧ). 

Μυ]ο ὈΓΘνΊου 6ϑἱ 111 οἰπι5. οΟ!]Θοἰοηΐ5. ΓοΥπηἃ αι δα - 
ΠΟΠ65 Αἰάϊηα Ὧὸ Βαϑ:] 6 θη 515 οἱ ϑίθρμῃδημϑ οχῃὶροηΐ. 4] οἱ 
ΟΔΡῚ 15 ΥἹ ρᾶγίθμη ἃ] [θγᾶπῃ οἱ οἀραΐ ΥἹ1 οἱ Υ1Π οπι βθυὶπί ἢ). 
Α ΝβᾶμΟΓΙ νοΓῸ ΠΠ0ΓῸ οἰϊαπὶ οἂριι! ΙΧ ἃροβί, οἵ οδρὶτ5 ΥἹ 
ΑΓΒ. ῬΓΙΟΥ Ιορὶα ροϑί οἂραΐ 11. Νὰα ἰδίηθη 686 {Δ}01}86 
(πιὰ5 ἃ) ΠΪ5. ΟἿ 5585 6556 αἰχὶ δΐ βυϑροοίδα ἁπΐ ΠΟ] Θ ΘΠ 488 
6556 νἱἀθδηίαγ: δχϑίδηϊ οἱ θαάθῃμ, 486 ἴῃ (δ! θηθὰ 60116- 
ΟἴΙΟΠ6 5015 ἢαροί (πΠαγίθυ5. ἴῃ ἀρροπμάϊοα Νοδηάγὶ ΑἹ- 
αἴ]. 486 5118} Ρ61 568 ἢα!)οΐ δαοίογιἀΐθιη.. οἵ πΟπη}]8ἃ 6Χ 
Π15. ΘΟΠΕΙΠΘηΐα ἴδ |}}15. ΟΥ̓ 5ΙΔ 15 χ ρογνοίμβίο οοάΐοα ἃ 
τη8 αἰ {15 (ἰν. 67 .---70). Ὑ]άδηγ5. σ᾽} ροριπα] 05. δοίαίθ 
ΒγΖδηϊ πᾶ 6ἃ5 [1185 [ἢ 5] ᾿ιϑι1π| ἀ 5 Ρ51556. 0518 
Δ]ΠΠΠ 1η ΟΥΑΐπ θη Γοάθρίββθ. ΝΟΡῚ5. δαΐθηῃ ἀ6 60 Δυσιμπηθηΐο 
ἴδηη ἰΐὰ ἀἰδραίδηάϊιη 65΄. αἰ 5ορδγαί πη Ρ6Ι 586 {Φιδιηαᾳ8 ἰἃ- 
ὈΌ]Δπὴ 11Π 5 Γ 6 1η115. 

ϑοομηάω ἑαθμία 6 ποέϊβ ροπάογιι δὲ πιθηδι γῆι οορίϊοαΐμν, 

δῦ [ηΠ{10 οἰπι5 60]]Θοἴ]οηἿ5 46 {ἃ ΔοΊΤηι15 ὈΓΪ πη τη 5Θραγ 48 
Θ5ὲ ΟΔΡΙ (15 Ὶ ρᾶγ5. ὈΓΙΟΡ (1----10). φαδιη 5 πρὶ 484 81} 
διαοίογιαι6 6556. ἴδο 6 ἀθιηοηβίγαίαγ. Νάχῃ 5 4αϊ Θᾶπι ἰἃ- 
ῬαΪδιη 5οΥΙρ 511 Ὀγον ον ργδοίαία ἀθ τοὶ γᾶν ἰαΐθ ΡΥ ΙΠΊΉ1Π 
ἄδ6 ροπάθγιμῃ ποίΐβ ᾿ἰΐα ΘΧροῃϊ, πὶ ἃ ΘΌΠΏΠ1Ο ΠηΪπᾶ6 ΡΟΠάΘΓΘ 
ἀρβοθπάδιί 4 ΠΙΡγδιη οἱ ἀποίδπ οἱ 5ἷο ρουτῸ δά ἡμιώβολον, 
τη ηΪ Πη ΠῚ ῬΟΠάτι5 ; (απ [46 6 ΘΠ 51 15 ΠαΌΪἀΟΥΠ βοχία- 
ΤΙ οἱ ὀγαίῃἱ ποίὰβ αἴϊδυί. Οπᾶθ οαπὶ ΡΟ Ρ |551Π|6 ΘΟΩ6 ΟΥ- 
αἶμα αὶ δ4 γθῖὴ Δρ 1551 Ππηπ15 6ϑΐ οοιηροβίία βἰηΐ. βίηθ ἀπ}010 
ΒΡ ἰυἀϊοαπαϊ σαμὶ ἀπο 1] Ἰοοὶ ἀ6 μέρους εἱ ὁλκῆς 

στα, δ ῬυΟθ 8116 δὲ δ885 ὑβθαϊαθ ἃ Ομδυύουϊο ὃχ ἊΠῸ 
οοάϊος δαϊίδβ 6556. 

2) Οοηΐ, ργϑοῖ, οὐἱὔ, δὰ αδ]θῃ, 60]]. 
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ποίἰ5 (ὅ. 11), 4805 τηἰπΐπιθ δ σοηῃίοχίιπι ΘΧρΟϑἰ [0 η 15 Ρ61- 
{ἰπθγ6. 5684 ἃ ΓΘΟΘΠΙΟΓΘ τηᾶπιι Δ βου ρίο 8. 6556 ΔρρϑΓΕΙ. 

Αἰ4ὰ86 ἰπ ργομιρία 6δ[ δἰϊαιη 46 δθίαίθ ᾿αὶι5 ἰδ ]86 
οοπἰθοίαγαμη ἴδοθρο. ΝΘΙΏΡΘ ἀπ ᾿ρ88 νϑίμϑίϊον οϑί 6] 1115 
᾿αΐὰ5 οΟ]] οἰ 015 ΓΡαο θη 15. ἃ 6 νο 5.10 γ6 [οί [ἃ 46- 
γἰναία. αὖ ΠἰΠ1]. ἀπο δά ροβίθυ ον ἰθιηρογὰ ΡοΡΕΪπογοί, 
511 δαάίίαμη. ΝΠ) ΠΑ ΧΊΓΉ111 ΤΟΙ] Θη 1 1η (6 οἷ5. ροπά6- 
τρια Ρομἰτα. ἀἴᾳαθ 6χ ἢἷβ τηϊπίππιηι ἥμιώβολον αἴεγίαν 
ΟΧχ Ιρ88ἃ Αἰοὰ γαίΐοηθ. ΒΟ ΠΟΓῚΠΙ ΡΟΠάΘΡὰ 111 ἃ ηΪδ5] 
ΕΡγὰ ἀΐ πποῖϊὰ ΟΟΠΙΠΘΙΠΟΓ ΔΗ; ΤΪΠΪΠΠ6 ΥΘΙῸ 51Π|64ὰ8ἃ. Γ6- 
ΟΘΠ ΟΣ 5. δοίαι 5 ἰπάθχ. Ηδθο ΟἸηἶᾶ ἔπ} βοΥΪρία 6588 νἱ- 
ἀδηΐαν ΟΠ ΡΓΪητΠ ἈΠ ΟΙΊΔΗΙ ΟΥ̓ ΔΘΟΟΙΊΙΠ] τη] σογ απ [10 015 
ΘΟσΠΟϑΟΘηΪβ ΠΟΙ 6 γ6 ἰρϑίαι6. τηράϊοῖπδα ΓΕ ἐΡδοίδηδα 
βίπαογθ ΘΟΘΡΟΓαΗΪ. 

2)6 ἑογίϊα δὲ ψιμαγέω ποέαγιηι ἐαθιῖα. 

ἴῃ Αἰ[6 "ἃ οδρ τα. ΥἹ ρᾶγίθ ἃ᾽ϊὰ ποίδγιιμι ἰάθα]ὰ ΓΘρουΪ- 
ἴὰ., {τ|86 ΡΓΟΧΙΠΊΘ ΘΠ ὈΓΪηἃ ΘΧρ οί τ0π6 (οὰρ. ΠῚ οοπνρηϊί. 
Οποα 40 [401] 5 Ρουθ οἰαίαγ, βἰηρι!ᾶ 5ἷο ἰηΐου 58. ΘΟΙΠρΟ- 
ὨΔΙΠΊ18 : 

Ἷφ . . ᾿ οἱ 

ἂρ. ΥἹ. 12. -ΞξΞ οἂρ. 1. 2 ηἰδί φυορὰ ποία οΠποθηϊοὶβ Χ 
ΟἸΪδ5ϑὰ αϑί. 

-- - 18 Ξ-ΞΞξΞ -- - ὃ ; 

-- - 14:1ὅΞξξξ -- - 4, 564 οἸηΐϊβ8ἃ 6ϑ[ ΟΡΟΪΪ ποίἃ ὦ 

(γραμμὴ περιςπωμένη τε- 
θεῖςα) 

-- - 16 -ῷο -- - ὅ ᾿ 

-“- 17. Ξξ--- -τθ. 50 ΠΙῦγᾶ86 υηᾶἃ [ἀηϊπὶ ποίᾶ 
δου αν. 

π΄ Ξ- 15. --ΞΞ .-- - 7 

--- - 1 -ΞΘἢ»-- - 8 
-- ΕΞ ΕΣ ΟΥΠΕ Ἐο ᾿- τ Ὁ 

-- - 2] -Ξ.-.--- -10 

-- - 22. -Ξ -- -1], ηἶβὶ φιοά Πομηΐηᾶ ΟΠ588 6ϑ[. 

Ομπηἶηο ἰρίταν ΡῬΥδαίοι Ἰθνίουθθ 4αδϑάδη) Γ6 5. ΘΠ 61) 
ὨΟΐΑΓ ΠῚ] ἀΘ βου ρ ΟΠ 6πὶ ἢΐο αἰψαθ 1Π1ὸ Ἰαρίμηυ5. Νὰ ἰἀϊηθη 
μιᾶι Δ] Γδ τ ἀΘΒΟΡΙΡ 0 ηΘ 1 οχ 1118 ῬΥΪΟΓΘ ΟΥ̓Δ 6556 Θχὶ- 
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5{Π65: 564 ΡΟΙΠ 5 ΡΓΪΟΙ ἰΐὰ [οία 6556 ν᾽ ἀθίμν, τὶ ΒΡ Ι ΡΟΣ 
οἶτι5. Θοάθη) 4ιιᾶϑὶ [Ὁπΐ6 δίαιιθ ΔΙΓῸ πςθγθίι". 5θᾳ ἢἷβ ποη- 
ΠᾺΠ]}ἃ ΡΓῸ 580 ΔΓ ἐγ] δαϊπησογοί. 

ὈΘΒΙ 6 ἴῃ ἤπα ἰοἴϊι5 ΠΡ θυ δ μδ8 ΟΟ]]ΘοιἸοηΐ5 (οὰρ. ΧΥΠ) 
δά ὰ 6ϑδὲ θγονὶβ απιδϑάδιῃ ἰδ] 1. 486 οἱ ΓΘ οἱ [8 6 δἰϊδῃ) 
γΘ 15. ΘΟΩΡΤαΪ οἷ] βθοιηἀδ ποίδγιη (4}}1ἃ (1 ---Ἴ). 

26 ροπάογιμηι γαΐξίοηα ἴῃ βδϑομπάα ροπάθμηι δέ ηιθη 817 ΑΥ̓ Δ). 
; ἐαθμία (ςαρ. Κ711). 

δ ϑοααίιν ΟΠπαγίθυϊδηαηη οἂραΐ. Π ᾽να ποβίγα βϑουπάδ 
(1 ἀθ ροῃάθυ 5 οἵ ΤΠΘΠΒΕΓ5. 4086 ᾿Π5οΡ]θ ταν, Ἔκθε- 
εἰς περὶ «ταθμῶν καὶ μέτρων ἀκριβεετάτη. 

Ἠυΐὰ5 ἀιδίου ρᾶγῖ6 5. ἀἸΒΟΘΓΠ6 16 ̓ Ιοο΄. 4 ΔΙΌ] ῬΥΪΠηἃ 
Ροπάδγμη ἰδ] .]4π οοηἐἰποί (1 ---11)., Εὰ ὈΓΟΥβι5 δα βἰμηῖ- 
Πιιά θη ΗΘ ΟΠ ΔηΔΓ ΤῺ [Δ] 1) ΟΟΙηροΒἰία 68, Νὰηι αἱ 
1Π1|Ὸ ἃ ἀἰστίο. τὰ Πἶο ἰμἰζατη ΠῚ ἃ 5148... ΤΩ] Π]Πη0. ρΟΠάδΓΒ, 
486 μονάς νοοδίυγ ἢ). Τυμη οοΡο ογάΪπ6 τηὰϊογὰ 4αΔθ 88 
ΡοΟΠπάθΡἃ ὁχ ῬυΪΟΡ 5. 4] σα 6 ἀσἤπηϊιηΐαν. αὐ ΟΡ 0]115 6 
51Π|41|ἃ.. ΒΟΓΙΡΌΪ.Ι 6χ 000]0. οθίθρα θοάθῃ 040. ϑ6 ἅπῸ 
ἸΟ60 ΟΥΓΟΙ ἰαΐθί. οαϊα5 οα]ρ8 ΠΠΠΓΑΤΙΟ 4110]. ΠῸῚ βου ρίουὶ 
ἰὰθ0} 8. 455] ηδηἋὰ 6ϑί. Νά οἷμπὶ ἀγδοιτηδθ ΒΟΡΙρ ἃ {γ1ὰ 
τ θΔη 1ἴὰ.. αἱ 510 ΠΡΓὰΘ ρᾶγ5. ποηδραϑίηιδ βοχίδ. θϑ θη 
ἀρ πὰ ΟἿ] 5110 85 6 Π] 1556 ΠΟῚ ροίοϑί, οἴἤοογ δηνάριον, 
{πο ῬΓῸ βϑρίπδροϑιπηδ βθοσηάα ρὲγίθ ΠΡΡΔ6 σΟΙηρ ἰδία, 
βοᾷ 14 δηνάριον ἀγΔομπηὰ οἴη 5π0 ἰγθηΐθ οἰ Ποῖδί, ἤΘΟ6586 
οβ΄. ϑουιθοηάπμπι ἰσίταν (56) τὸ δηνάριον δραχμὴν μίαν 
Υ΄ (ἢ. 8. Γ ρῆοὸ ( μοί 5θ:η155}5). [81 ομμηἶᾶ ΘΟΓΘΘῚΘ ἰΠΓ6Ρ 
586. ΘΟΠΡΤΠΐ. αιιοιηδπηοάϊη) ἤᾶθο (ἃ ]ἃ ἀθοθί : : 

κεράτια 38. Παᾶρεί ὀβολός, 1728 ΠἰΡγὰ 
ὀβολούς 2 --- γράμμα, ὅτόὸ -- 

1) 5Παα86 ΔΡΡϑ)]δῦῖο ργδούθυ κεράτιον δἰογίαν ἔθη 
κόκκιον, ατδ αὐϊάθιη νὸχ δα νυ] ρθγθιη 5ΘΥΙΠΟΠ ΘΙ ΡΟΥ Ϊ- 
ΠΘΙΘ ατοῖίαν (ἰδιωτικῶς λεγόμενον). Κόκκος δρια Ἡδοτῖο- 
ἀούπιμῃ (4, 148) οϑὺ πο ]θιιβ τη8]11 ῬαμΙοὶ (αὐ απαΐαρξεῖ): ὕατη 
ΔΡραα τηϑαϊοοϑ νϑιϊοσαη ἐνπούστππη ουϑηδ κόκκοι ΔρΡ 6118 1] 
ΒΟΙΘηΐ. ὅ1ὸ οὐϊδπιὶ ΠοΟ Ἰοοὺ 8]1οπι5 ἔγαῦοἱ5 ΟΥΘηπ πτὰ ἴπ- 
10]]Θσθηαμη οϑύ, 410 ΤῊΪΠΙΤ ΡΟΠΘΙῚΒ ΙοοῸ αὐορϑμίαν, [ἢ 
Τγαρτηθηΐίο ἸΤερὶ μέτρων (8. 86 οχίν.) κόκκοι ρῥἱρϑυΐβ ὕδιη- 
ααϑια τη τὴ ροπᾶπ5 δ θυ ηΐιγ. 
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γράμματα 8. Βαροῖ δραχμή, 288 |1Ρ0γὰ 
3 δραχμὰς 186 --ο δηνάριον, 95 «-- 

δηνάρια 5ϊν6 

«τάτια 131.. --- ἀκςεάριον, 172 -- 
ἀςἐάρια 2 --- «ςτατήρ, 48 -“-- 
«τατῆρας 2 ---- οὐγγία, 24 -- 
οὐγγίας 2 --- ὁλκή. 1... ὰ, 
δλκὰνσΛεἠῤ 6. --- λίτρα 5ΐνθ ΠὈγἃ. 

Βορογϊαπίαν Πἰσ πον αιδοάδη) ροπάθγὰ, δλκή, ςτα- 
τήρ. ἀςςάριον, δηνάριον 5ἰνα «τάγιον. Π6 ΠΟο]66, 4πὰ8 
βοχίδ ΠΠΓὰ6 ΡΆΓΒ 6556 4ἸΟΙ ΙΓ. ΒῈΡΟΓΒΘάΘΟῸ 4 ΓΡῸ. ΝᾺ]- 
Ἰὰπ| πιϑΡ18Π| ργΓδοίθγθα ἴ816 ΡΟ Π 115 ΘΟΙΩΠΊΘΙΠΟΓ Αἰ], 564 ΟΠ 
δλκή ΡῈ 86 4υοάν!5 ροπάιι5 5βἰρῃϊῇοθί. μ11}}}} οὐδίαί «αίηῃ 
οἰϊὰπὶ βοχία ΠΠ ΓΔ6 ῬΔΓ5. Δ]10Ὰ}}1 1{ἃ ΔρΡ0ΟΙ]αίδ 511. 

᾿Αςεάριον,. «ιοά 4υδτία ἀποῖδα ρᾶγί6 δθβιπηλίαν, δϑὲ 
ΘΧ 60 ΠΙΠΠΠΊΟΓΙΙΠῚ ΔΘΏΘΟΙ ΠΏ ΘΘΠΘΡΘ αἰ ἰπάθ ἃ 8ηηο ΧΥ͂ 
ἃ. (ΠΡ. πη. Ἀομλὰθ ἃ 56 η8 {1 5 σῃαυδηίαν ἢ). Ταμη ΘΙ ΡΓ1- 
ΠῚΌΙῚ βοϑίογ ἐπι ΘΧ Δ6Γ6 πηοἷᾶθ ΡΟηἄδΓο, ἀπρο πη Π15 5618} - 
Οἶδ6 [δοίιια οϑί. Π6 8815 ροπάδγ ἀπθίανθγιηΐ, ἡὰπῃ [ἴἄ 
4ιυιαγία ρᾶγ5 πηοίδθ {π0}115).,. 564. ὁχ μΒοὺ αυϊάδιη Ι000 60]]}- 
σίίαν ἀςςάριον ροβίθγίογο ἀθίαίθ ἰδη{1 86 ϑΕἰπηδύτιμη 6556. 

Ουϊ ροβί ἀςςάριον «τατήρ αἰΐονλίιγ., θυ. 4 ΟΠ ΔΠῚ 
ΟἿΠῚ ἃ586. ΟΘΟΠΠ ΠΟ 5 511. ΡΓῸ ἀπροπαϊο ΠᾶΠ6Γ ροϑ815. Αἱ 
ἴπ ἰά ]ὰ ΟἸοοραίνδο (Χ, 15) ργδθίον. βἰαΐθγθιη διπούντιον 
δῖνα ἀπροηάἰ 5. ΟΟΙΏΙΠΘΙΠΟΥΔΙΠΡ; νι 65 ΙσἱΓΡ. οἴβὶ ΡΟΠά 5 
ἰάθπι 51}. ΟἸΥΘΓΒΟΒ. ἰϑῆθη ὨΠΠΏΠΊΟΒ 5] ΠοαΡ, Αοορδάπηϊ 
1186 οδι15586 Θ᾽ ἂν 551Πη86. 4] 115 πππὸ στατῆρα Ασρσγρίϊαμη 
ἰθ γ δα ΓΟ} 1Π}] [111586 ΘΟὨΠΡΙηδίαγ, δ6ά 46 ΠΙ5 1ηἴγὰ ἀἴ606- 
τη1ι5 (δ 72). 

76 ἀοπαγῖο φμοᾶ «ςτάγιον υοσαΐι" γοϊφιΐδχιθ ροπάογίϑιιδ. 

ῬΟΓΓῸ ΠΊΔΧΙΠ6 ΠΪΓΙ Ὑἱ θέαν, ἀπο ργάθίο δραχμήν 8 
ἀἰνθγϑαη) ροπάπ5, δηνάριον. ἈΠ ΓίαΓ. οὰπὶ ρτυρτίο δρα- 
χμή ἰρϑιπὴ ΒΟΠΊΔηΪ ἀΘ ΠΑΡ ΠΟΘ η [ἀΘγ]1. ΠΟο γϑοίθ θχρ]!- 

2) Υ, Βουρβμοϑίτιη τη Οδνθᾶομ. Νυμ δι. Ὁ10]. Ρ. 118 55. 
ῬΜοτάτηβθη. Ρ. 701 55. 

9) Υ. Μοηηηβθῃ, ρΡ. 708 8Άη. 88. 

ΒΟΒΙΡΥ, ΜΕΤΆΟΙ, 1. Ἶ 
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ΟΔΡῚ ΠΟαυΪΐ ΠἰδῚ ΘΧ θᾶ ΓΘὶ ΠΕΠΙΔΓΪὰ6 Γαίΐ0η6. {πᾶ6 ἃ (0η- 
βίη {π0 1 ΡΘΡ Δίου ᾿πϑιϊ{π|ὰἃ οϑί ; ΓΌΓΒῈΒ σ᾿  ΓὰΡ δ 5 ΘΟ] 
ἀαδγίιη} οἱ ΡΟΒίθΓΊΟΓΘ ἢ δρίαίθιη ἀθα ποίη". Οιηπ65 δαίθηι 
(1 Πὶ5 ΓΟΡῈ5 βία θηϊ ἸὩΔΡΠΟΡΟΓΘ 600 ΟΓῸ οἱ ομίδβίοῦ. αἱ 
οἱ 4ιδθ πονὰ ἃ Πη6 Πἶο ΘΓ} ἋΠΠσΘηίον Ἔχααίγδηΐ, οἱ, 
51 (υΠ4 Ιρ5] τοί 5. ̓ηνοπουηΐ, τἀ ραθ]ῖοα ρΡοροπᾶμΐ. 4ὰ0 
ἴλη 6) ΔΙ αι μ0 (θη ῦγᾶ6 11Π|5 γοθτι5 οἰιιβᾶθ Ἔχ ρϑ]] Δ ηΐιν. 

(οη βίη! η15 ΟἿΠῚ ΓΘΠῚ ΠΙΠΠΠΊΔΙ ἃ ἰγᾶπ 6 οἱ [γίο 
ῬΓΙΟΥῸΠῚ ΠΡ ΟΓΔίΟΓΙ ΠῚ ρᾶθη6 δ( ΘΧΙ ΠΏ ῬΓΟΪΔρϑᾶπ [ἃ Γ6- 
Β.Π πσγοῖ. αἰ ΟΠ]Π65 ΓΔΙΠΟΠ65. δα ΔΌΡῚ ΡῈΓῚ 10 ΓᾶΠπὶ Γονοοαγοῖ, 
ΠΙΠΊΠΠΟΥΠῚ ΡΟΠάϊι5 οἵ ΔΙΓΘΟΥΙΙ οἱ ἃΓΘΘη ΘΟΙη ν ] 1 

Ἰάθιη 6586 δίψιβ οἱ ΔΗ {π|55ϊπηΐ ἀθηδρὶϊ. Νὰηι οἱ {χΧΧ1]} 
ΔΌΓΘΟΒ 5'γ 6 5011105 οἱ ἰοἰτἀθ πὴ ἃΥΓρΘηΐθ05 5ῖνα τη ΠΡ ΘΠ 518 6 
5᾽ ΠῚ} 15 ΠΌΓΙ5. ΠΟΥ ἰα55117). ΠαΪα5 Ἰρ τὰ ροπάδγ5 αἱ βατη- 
ΤΩ11ΠΔῚ ἃ ΟἸΠΠΘΠΊ ΓΘ ΠΙΙΠΊΠΊ ΓΤ {π| ἸηοΙησπίππι., [ἴΐαᾳ 1ἃ 
ἸΡ5.ΠῈ 5110 ΠΟΙΠΊΪη6 ΠῸΠ ΟΔΡΙΪ:. Εἰθητη ἀϊοίαμη οϑὲ ὀχᾶρὶα 
βἶνα ἐξάγιον. Π. 6. ρΡοπάπι5. Θχδοίιιπι. ἰάψαθ νυ]ρο τηᾺ{118- 
ἴσπη 65ὲ ἴῃ Ἄτάγιον ἢ). Ἰάδιῃ. δπίθπι οἰΐαῃ δηνάριον ἃρ-᾿ 
ΡΘΙΠ]αΐαπη 6556. οπη] 8115 οχ [005 ([γ. ὅ8, 20, 77. 7. 15) ἔπτη 
ΕΧ Πδᾶὸ ἴθ] ἃ ῬΟΓΒΡΙοἴτηι15. Ηΐο ΡΥΪΠ ΠῚ ΘΟΙΩΠΠΘΙ ΠΟΥ ΔΙ ΠῚ 
οϑ ἀθη8 705. ΠΙΙΠΊΙΠΟ5Β ἁΥΓΘΘηΐθ05. 110 ἰΘΠΠΡΟΥΘ ΠΟΙ ἴῃ τ151 
[υ͵556. ΝΑ ἰρϑαη ἀθηλγ]  ΠΟΙΊΘΠ.. 514} 46η} τηοηθία 1Π- 
16] σαθαΐα,, ἀθίογαΐ ἴῃ ΤΩ] Π1{15511Ὼ] ΠῈΠΠΊᾺ] 51 σῈ ΠΟ Δ {10- 
ΠΘΙῚ ; ΡΟΠάϊΙ5 διιίθι {π|0 4 Ο]1πΔ ΘΠ }}1} [ποῖ ἀγαοῃπηᾶθ νο- 
ΟΠ] ἀθοὶσηαθαίαγ. [Ιἰάχαθ [0116 ΠΘΡῚ ροΐαϊ!. αὖ Ροπάϊι5 
Δαγοὶ οἵ ἀγσϑηΐθι ΠΙΠΊΠ}Ϊ. 40 ΐαπ ΓΘ ΘΕ π| 6586: δά ἃῃ- 
{{ππϑϑῖπιῖ ἀθηαν! ΠοΙΙηᾶπη. ἰρϑαπι δηνάριον νοράγοίαγ. 
(δγία οἱ ἴπ πᾶὸ ἰάθα!α οἱ ἴῃ ροϑβίβγιουιθιιβ ᾿ἰἰὰ παποιιρδίαγ, 
Π64ι6 Θααϊἀθηη ἄθϑροῦο 41105 Οἰϊᾶπι Ἰ0005 ἃριι 5ΟΓΙΡΙΟΓΘΒ 
11π|5 δοίδι!5. ᾿πνθηΐ απ 1Γ]. 10] Ιἀθῃη ἀθη 1} ΡΟΠα 5 ἀθρΓ6- 
Πιϑηάδίαν, 

1) , Μοιμηβθη. ρ. 119. 7817. 790, ν8] Μεῖσοϊ. ρ. 240 
-Α49. 

2) Ὑ. 0. Οτἱδθα5. (ἔγ. 67, 14. 16): ἡ οὐγγία ἔχει «τά- 
για ς΄. τὸ ςτάγιον ἔχει ἐξάγιον α΄. Οοπῇ. θ- Οδηρίατα 8, 
ἐξάγιον οὐ ἰῃ 6]ο88. τηθᾶ. 1,αἰ. 8. δα αρίπια, Θοβασιθ ααἱ 1116 
οἰϊαπίασ, Ορίδπάπτη δαΐθπι οϑὺ, αὖ τοί παθο απαδοϑύϊο ΔῸ 
δα ΟἸΠΙθ 8 ἸοΟΙα. ΟΟ]]Θοὐῖβ. οὖ 1Ππδίγαῦβ ρίαπθ 8080]- 
γϑίαγ, 
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Εχίγοπια ροπάθγιμηι ἰΔΡ]ἃ, φαδπὶ οἰ π15 [ἀθ} 86 ὈΓΪΠΊΔ ΠῚ 
Ρᾶγίο πη 6556 Αἰχίπηι5, ἰγ18 ΤΠ] ΠΔΙΠῚ θη ρα ἀ6Πηϊππίαν. ΠΙο 
ΡΓΪματ πὶ 565 4 θα {ΓΙ θα αν 1111 6 ἃ 6 ουϊάδπη τηΐπᾶ8. ἀ6 
4ἃ ἸηΠΓἃ ΘΧροπθιηι5 (δ 61). Ταμῃ δ νοῦρὰ ἣ δὲ ᾿Αττικὴ 
«τάγια τρία 6 ΡγοΡΙθ5 δάἀάθηάσμη οϑί λίτραν μίαν ὃ). 
Νάιη Ργὰ ἀπηᾶἃ ΟΠ] {108 5ἰδρ115 ΟΧ ἰρ8ᾶ Πεῖΐτ5 ἰά}0}1}1Δ6 
γαίϊΐοηα ἰδοῖζ πιποῖὰ5 ΧΙ 5. 4αάθ 50 να ηΐαν ἴῃ ἀδηάγίο5. Να- 
ΤΟΠΪΔΠΟ5 5106 ἀΡΔοΠηΔ5 (ν, οἱ ὁπ ΑἰΠσὰ ἀγὰοἢμηὰ οὐ 46- 
ΠΑΡῸ ΔΘ ῸΙΡΟΓΡΘΙΡ, ΘΧΘῚ ΠῚ ἤᾶθο Αἰμ|6846 τηΐηδθ ἀδἤηϊίϊο. 
46 ψὰαὰ ἰηἴγρα ρ40}10 ἈΡΟΓ 5 ἀϊσθιηιβ (δ 67). θη 46 Ρίο- 
Ἰριηδιοᾶ πη] Πὰἃ 5656 110 8}} πο χ 5610 1000 ἀἰδραία θην (δ 60). 

ΠοΙίψιια ἀοῖπςορ8 α6 πιθηδιγῖδ δοοιπάᾶας ἑαφϑμίαο. 

ἴῃ βϑοιπάδ Παΐι5. (α}}] 6 ρᾶγίθ πηθηβιιγὰθ ΠΖαϊάογιπι 59 
11ἃ ΘΧΒ θη αν. αἰ ΓΙ. πη ἰμηὰ πθη 51, 4πὰ8 κοχλιά- 
ριον νοοᾶϊαν. ὉΠ1115 οἱ αἰπα 11 ἀθη λυ βῖνα βἴασι! ρΡοπάθΓα 
ἀοἤηϊαίαν, ἔατη ΓΘ Ι{πιὰ8 ΤΠ ΠϑαγᾶΘ. ΡΟΡΙπἦθ6. ἃ0 τη060 ροη- 
ἀ6Ρ ἃ ΘᾺΠῚ ΤΩ]ΠΟΙθτ15 ΦαΪθ5 4116 ΘΟΙΙρΡΑΓ ΘΗ ΕΓ. 

Οἰηπΐπο ἢΐο ΡΘΟΙΠΪΓῚ5. 4ιδοά δ] ΤΠ ΘΠ ΒΕΓ ΔΡΌΙΩ Γδίϊ0 46- 
ῬΓΘΠ ΘΠ ταῦ, αι 40 ἰδοῚ 15. ρΘΓΒΡ οἰ αἴ. ΘΟΠΊΡΆΓ68., 
4π8650. ἢᾶηο ἰδ, 111 Οοἴιπ] Θὰ 4118} 5Ρ0Γἃ ρΓΟΡοϑαὶ (δ 52): 

κοτύλη. τρυβλίον. . . 1 
ὀξύβαφον, μέγα μύςτρον 2 1 
πο διν πὸ ϑλλορ τ 8.1 
Εὐηον θςτῆον. -.΄.: ν 34:15. Δ 1 
κοχλιαρίον.. τ  “485248 8 2; 

Ουϊά ἴῃ ᾿ὰς ΡΓδθίθυ οὐδ πη 5ἰπ|}18 6ϑὲ ΠΓ6 Ὁ] (ἀ} 146 ἢ ΑἹ 
οχϑίαι ἅ]1ἃ οἷ! σθη6γ18. ἰἀθι1ὰ 4ὰαὰ6 Περὶ μέτρων καὶ 
ςταθμῶν ἱππιατρικιὼν ἱπβονιθίταν (Ἰπγα δ 79). δὲ Ρ]δηο 
Θο(ἰθπι Ι]040 ΙΏΪΠΟΙ 65. ΙΠ6η51 086 ἀαἤΠηϊηΐιγ, Οὰδ ΦαΪ 6 1ὴ 
ΟΠ] αἰ ἷο ΠΟΠΠ.]]ὰ ιιΐ δμ πάν} δαΐ {ΠΠπ5 γαγὶ ρο ιθγηΐ. 
ῬΡΙΠη πὶ 1Π ΘΟΟΠ]ΘΑΓ 15 Ροπάθγα οουγοχὶ δηνάριον ἤτοι «τά- 
γιον ἕν ἥμιςυ, φιοά φαθιηδάπηοάιπιπι ἀοοὶρἰΘπάιιη 5ἰ1, ροϑί- 
᾿ὰο ὀχρ] οαθ αν ἢ). Τυμ εἴκλον ἀρρᾶγοϊὶ ρϑγρογᾶπι ἰηΐον 

8) δϑο οϑὺ ᾿Ἰπου]θπία ΟΠ 5.11 οοπϊθούαγα 1. 6. Ρ. δ. 
1) Ἐπ στδίϊοῃθ δαΐϊὰβ θα] 6 διηρῃοῦα Βοιάδπδ Ὠαθϑύ 

ΟΟΟΒΙΘαγῖα 4608: εοἰάθιη δαΐθτα οοηγθιϊπηὺ βίαρῖα ὅτ00; 
ἡ Ἔ 
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ΠΟ Π 51 ΓᾺ5 ΓΘΟΘΡ᾿ΠΠ 6586... ΟἾΠῚ ΟἸΏΠΘ65 ΓΙᾺ] διιοίογοβ τἀ 
ΠΌΠΏΠΙ ΘΘΠΙ15 6556 ΓΘοΐθ ἰγαύδηϊ . ΠΘΗΪ4Ὲ6 πηθγϊ(0 ἴῃ 60 
ΟἸοπάϊηη5 σαοα ἰΘγίϊα ἢ] 8 ἰὰθῈ}} 86 ΡΔΓΒ ἱποὶρὶ γ ΓὈ] 5: 
δεῖ γινώςκειν ὡς οἱ ἐνταῦθα καταγεγραμμένοι ςταθ- 
μοὶ ἐπὶ τῶν ὑγρῶν μέτρων. ἐπὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ 
ὕδατος ευνετέθηςαν. Οιυἱ4 ὃ αλϊηλιη ᾿ηνοηϊαηΐαν οἱ ἐν- 
ταῦθα καταγεγραμμένοι «ταθμοί ΝΙδὶ ἰογία τπτηἃ Π06}- 
ΘΑ ΓῚ5 ΡΟΠάδΡαί10 Οὐ Ρ᾽ὰ πη 58 15[201{. πη 10 τηδηϊ[οϑΐο ρΡ61- 
5ΡΙΟἰαΡ. ἤθη σΘημπΐηδιη ἰἀ}1} 886 [ὈΡΙΠΔὴ ἴῃ ἃς βθοιηςᾶ 
Ρᾶγίθ βϑιναίϑη) 6556. 5644. ΘΠ ἸΟΟΙΙΠ] ΟἸ]ΠῚ 5 ΠΩ} 6} 5ΟΓῚΡ 1 
[1556 δίψα ἴῃ ἰἀθ0}}ἃ ΠΙρΡρ] δ Γἰοἃ. 

ΤοΡ 6 ραΓΕ5 ΔΓΡῚ 6 η 1 ΠΟΟ 6δΐ. τι νἱηὶ ἅΖαδθνα οἱ 
ΟἿΘΙ οἵ τη6}}}5 ροηάθγὰ 1ηΐ6} 868 ΟΟΙΠΡΔΓΘΗΪΓ, 81Π}115 1ΘῚ ῸΓ 
ἤᾶδο δϑί θχροϑι(10 οἱ 46 {ἃ βιργὰ ἀϊχιπηὰβ (δ ὅ5). 564 ἴῃ 
1ρΡ58ἃ Ρομάθγα ΓΑΙΟΠ6 ΙΠΔΧΙΠΏ11Π) ἀἸΒΟ ΘΠ. ἀθργΘ ΘΠ [ῸΓ. 
Ν πἰο ἰηϊπτπ ἢΐ ἃ νᾶϑ6 Δ]14πιὸ αι ἀπᾶπὶ Οἷδὶ 110} 81} 
βίνα ΧΧῚ] βἰαρία οδριαΐῖ. δίψιθ ἰάθη γὰβ Δ4πᾶ6 γὙ6] ὙἹ]η] 
βίασία ΠΧΧΎΠ͵ΙΙ, 1η6}}15 ΧΟΠῚ 55) ρπάδγα ἀϊοϊίαγ. ἔϑι ἰσί(αγ 
Γαΐ 

ΟἸ6ὶ δ υἱπαπῃ δ τη6] 
72 18 991, 

5ῖν6 12 18 157,..4. (γ6} 157.) 
Αἰ4.α1 βϑοιηάμιμῃ ργϊπηᾶῃ ἰδ Ϊδιὴ ({γ. 54, 14) δογαηάθιη δὶ 
ΓΔΙῸ 

ΘΥΡῸ ΘΟΟΘΒΪΘΔΥ Ρϑπαϊ βίαρίω 11. Νδο ὕϑιπθῃ ΘρῸ, οὐπὶ 
ἥμιευ ἰπ ΠΡ τ 5 Βουϊρύατῃ ἰηγθηϊαΐαν, α΄ δ΄ ἐπ θη αγ! ΡΟ586, 
5688 ρούϊυ5 ἕν ἥμιου τοϑυϊτπαοηᾶσμη 6580. θχιδύμχτηδυι. αοά 
αὰἃ 468 οαυδῶ ἔθοθυϊμη, ᾿ἰπΐγω οχρομϑιη (8 19). 

2) Υ. ῬΓΟΙ]. 8 12 οχίσ. ἀρραγϑῦ βουϊρίοσθμι μαΐϊὰ5 [8- 
Ῥυ]86 1 60 1ἰῦτο ἀπᾶθ ἤδϑθο ροϑεϊνιῦ ᾿ηγθη5580: τὸ εἶκλον 
ἔχει «τάγια τρία (ν. οἂρ. ὙΠ], 17). Ιᾶ'τὰ οὐτπὰ μύεςετρον 
αυοαὰςρ χα βύδριθ μαῦθτθ Ἰορογθῦ, δῶ ἃ 16 56 οοΟμἶι- 
ατὖ, αὖ εἶκλον ΘΒ αΥ δ 866. 1816 ΠῚ Τηγϑίγο 6856 ΟΡΙη8- 
γϑίαγ, Ιπηρρύϊϑϑίτηθ 14 αὐϊάθιῃ: οϑὕθγοαιη πο. ἴρ80 Ιοοὺ 
διηθηαδίιο ποβύτω Ἅτάγιον ἕν ἥμιου (84π. 1) ταῖγὶῆοο οοη- 
Πγιηδίαγ,, Ὥϑιὰ 108 ὑϑηϊιατημηοῦο μικρὸν μύςτρον οὐχτὰ 516]10 
ΟΠ ΠῚ ρούαϊξ, 51 ΘΟΟΘΙ]ΘΑΥ, ΑἸ Π1α 18, ΤΩΥΒΟΓΙ ΡΥ5, Ποθαϊ 
Βίαρία 11. 

8) σαϊρο οαϊύπιη οϑὺ εἴκοςι ἐννέα, ααοᾶ π1}1] 6559 ἃρ- 
Ρϑιοῖ. Ἐρὸ οοπίθοίατα οοΥγοχὶ ΟΥ̓, ἀαοηίαπι 18 -Ε 1δὲ 
Γδοιαηῦ 951, 
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9 ΣΧ ΌΣ 
4186 αἱ οὐ) 1}}15 ἘΥ ττΙ Ροϑϑβίηϊ. πη ηἶα σα ηΐ 1π 

12 181,. 18, 
ὙΙάθηηιι5 ἰρἰἴαγ οἱ οἱ Δα νἱπιιπ] Θὰ Πά 61 [6 Γ6 1ῃ τἰγᾶαιι (4}}}8 
γα ΟΠ 61 6556. ἃΐ ἰπ π|61}}15 Ροπάθγα ΠῸ0Π Θχίριμαπι ἀἰβου 6 ἢ 
ΟΡ υδγῖ. Ουἱά γογ0 ὃ οἰϊδιη ΟΥ̓) 51Π1Π| δ] Τυά. 1161}15 Ομ π5 
βἰδίιἶ556 βιρΓγὰ νἱάϊπηιι5 (δ Ὁ2 οχίγ.), Ἰἀθηχψαθ ἰγαάϊί ἀπο ῦ 
ἴθ]. 6 Πιοβοογίάθαα (δ 81). ΤΥΙρΙἰοὶ ᾿σίτπιγ τηοο τη6}115 
ΡΟΠάϊι5 ἀοἤπιίαγ, 5  Φα] ἀθτὴ βαχίαγίο Π16}}15 ἐγ θα πηἴ Ὁ 

ἃ ΟΥΙΡα510 οἱ ἴῃ (4}). ΠΙοβοονῦί θα 80 ἀποῖαθ 
πη ΡΓΠΠηὰ ΘΧΡΟΒΙΠ]10Πη6 ἈΠ ΔΌΣ 
ἴῃ πᾶς βθοιιηάα (411 ἃ ἜΜΜΕΝ 

Βοηΐψαα αὐ π᾿ ῥγΪπηα δχροϑιςοηθ φαάγίο Ιθ600 (οᾶρ. Υ) ἀδ 
ΠΠΘΏΘΌΓΙ5. [ΓΘ [ΔΓ115 ἀρὶ(ιγ, 114 αιιατίαθ οἰ πηι ̓ }π15 ἴα - 
Ιὰθ ρᾶγιϊβ Ιἀθπὰ οϑί δγριιπιθηίαπ) (28---26), γᾶ ἀαίθηη 
4.46. ἰμΐον. ἰδγίϊδη οἱ «αυδγίδιῃη ρᾶγίθπι ἰηἰογροϑίία δαυηΐ: 
ἣ μεγάλη κοτύλη ἴεη τῷ ὀξυβάφῳ εἰ ρΙαπα ἃ]16πὰ ἃ 
ΠΟ Ιοο0 οἱ ἰρ88 ΡῈ" 856 Ἀρϑιυγία βιιηΐ, Δ.ΟΠΪΔ1 Ιὴ ἃ σ᾽ ἢ ἃ 
486 ἀϊοϊίαν οοίγ]6 αἰπη 186. να] σαρὶ οΟΥγ] 6. ΔΘ 4118 }15 6556 
ΠΟ ρΡοίθϑί. 

(Πποθηῖχ {γα οΟἰγ]α τη ΑΘρΎρίϊᾶ ΠηΘηΒιΓὰ οϑῖ, 46 4ἃ 
ν146 Ἰηΐγτα (δ 78). 

͵ ᾿Αμφορεύς οἱ ΧΧΧΥ͂Ι 5οχίανι! {θα πηΐαν οἱ πποίγϑίθϑ 
ΠΧΧῚ] πηθαϊτηπιβ 46 (1 σοχία ΟΠ ἱπίον σΘΟΥ ]Οᾶ5 Π]6Π- 
ΒΌΓΔΒ ΓΘίΘΓΘΠΔΙ 5ἰηΐ. (6 α]θιι8 ροϑίμλο Θχροπθιηι5 (δ 77). 

Μείγοίοβ ααὶ κατὰ (ζύρους ἀϊοϊίιν. 651 ΑΠΓΟΟΠ ΘΠ 515 
(δ 74). 

Οπμημΐη0 Πᾶπο 4ιδῦίδμ ρᾶΡ Ιου] πὶ ὁχ δοάθπι [οπί6 ἀοτγὶ- 
γαϊλ Π)] 6586 ἀρρᾶγοὶ ὑπ46 διοίοῦ ἰαθυϊαα ΟἸοοραίγαηδα 46 
ΟΠΟΘΏΪΟΘ. ΓΘΙΙ 4.5 4116 ΠΠΘΠ5015 Θχροϑαϊί (δ 76 οχίν.). Ουδ- 
ΡΓΟΡίθον αι Ὁ] πο ααϊ., {τι}. 51 τηΐπιι5 ἰοία ἰἅθ}α βϑοιπάᾶ, 
αὐ Πᾶθο Θχίγθπηδ οἶτι5 ρᾶγ5 δοχ ἀθουρίο οὐὔίρίποηι ἀποαῖ. 

26 ἑογίϊα ἰαδωϊα πιδη δ γῆι δὲ ροπάοτιηι (οαρ. 7111). 

Π6 ἰάθ]α ἰογίϊα. εἶν Ονθαβίαηα ργίμια (δ 48). δοουγὰ- 60 
[ἸΟΓ αδοϑίϊο ἴῃ 4118Ππ| Ορρογίαπηι αἴθοπι ἃ] 1πά44π|6 οἰΐαπι ἀ{{{6- 
γαπάα νἱάἀθίαν. 4 ΠΪΔ ΠῚ ΠΟ 6085 ΠΟΘ 6558 ΔΓΒΙΓΓΔΙΠῸΓ 4] 
ΟΠΠΪὰ ὉΠῸ ἰΘΙΏΡΟΓΘ οἴπὶ [γαοία Δ] 140 ΘΧΒΘ 1 ΡΟ 551Π|118. 
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Ναπο 6] ἰᾷ 8] Π}115, αὐ 6χ 115 σαδα δά πιο Οὔβοιῦγὰ Γπουιιηΐ 
δρᾶν βϑ᾽ πὰ ΠΙΔΘΟ΄ΙΙ6 ΘΔ 4116 5Ὧηὰἃ οἱ ἃ θοηἷβ5 διιοίουθιι5. γᾶ - 
ἀΠὰ. 4αδηΐαπη 1 ΠΟΡ8 οϑί. {5 ΓΘΙηΠ5: Π60 ὙΘΓῸ ΠῸΠῸ 
Θδίθιη ᾿ηΔ 11 Δ) 16 Οἱ 1551Π|8ἃ 486 116 ἰγδοίαγα γ ] αΠ115. 586 
ΙΓ 4ιιπΔ αἴ τπ|5. ἰἀθ]Δ 6 ΘΧΡ]ΙΟΔΙ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΟΙΠΡΟΠΘΓΘ ροίθΓἃ- 
5: 564.ῳ οπ] 46 θ] ΓΙ Π15. ΓΟΡ5. ἀπ 110 ΓΘ] ΠΖαΘη ἃ 
ο586ῖ, αἀυά ἰαηάθη) ᾿ανα])αΐ [ραβδί ἃ ἴδῃ ΠῚ ΟΡ ΘΡΆΠῚ ΠΡ 6Π- 
ἀογο ἢ δ6ά ἀπὰπη., 40 ΠΟ 5. ΠῚ ΒῈΡΘΥΒΘΑΘΙΠ15 
ἴλσογθ, υἱ ἰοἴϊι5. ἴ8}}}18 6 ΔΓΘΊ ΠΏ ΘΠ ΘΠΔΓΡΘΙΊΙ15 ΠιιοάΔΙη- 
Ἰη040 οἰπ5α 16 {ιᾶϑὶ 6] Ιηθηΐἃ 5ΘΟΘΓΠΔΠΠ115. 

(οη 58 βαης τη] ΡΠ ἴῃ Ἰηοππὴ οἱ ρομογἃ οἱ ΠΠΘηΒΌΓΔ6. 
Νὰμῃ ῥΓΟΤΪβοαθ οἱ ροπάθγιπη τηπίπαθ πο 56 Γαίοη65 ἀ6- 
Πηϊαη ἴα οἱ πηθηϑι Γᾶ 6 ΡΟΠᾺ ΘΓ θ115 ΘΧΙσηΓπ1. Ομδα Π05 1[ἃ 
ἴῃ σΟμϑρΘοία μη ΡΡΟάἀαοθιηι5. αὖ 51 ΠΡ. 8 1η ΟΟΡ πΠ ΟΓΪΠ6ΠῚ 
τοάδοϊα Οὐ ΓΘΙ (15 [80.115 ΘΟΙΠΠρΑΓΘΙΏΠ5. 

Ῥοπάδγα βηΐ τη]ηἃ 5654} Ὑ8}15 (10, ν. ΡΓΟ]. δ 61. 65), 
πη 56 4601 Π ὉΠΟΪΆγΓ τη (ὃ. ν. ΡΓΟῸ]. δ᾽ ὅ1), ΠΠ τὰ Ποιηδ μὰ 
(7), αποῖᾷ 56 χ βίδρίουιπι (14 τ 11, 8). στατήρ ἱγππὶ 5ἰα- 
ον (15 τς Υ11, 17). εἴκλον οἰπιϑάθῃῃ ρομάουὶβ (17 Ξξξ 
ΧΙ, 18). δηνάριον 64.816 5ἰαρίο (20 --- ΥἼ1. 6), κερά- 
τιον 5ἰαριὶ ρᾶγ5 ΧΧΙΥ͂ (236 --ξ ΥἹ], 1 55.). εἰτάριον 51Π|ππ86 
ΡᾶΓ5 4υᾶγία (26 --Ξ- ΠΠ|4 8). 1ΐὰ οὐτὴ 5ΒοΡΙρίοῦ [θα] δὲ 
ΤῊΪΠΙ Π}1ΠῚ ΡΟΠπ5 ΡΟΥΘ ηϊ. ἢΪ5. ΠΟ ΠΠ1114 Δα ηρῚ 488 8]1- 
ἀπάδ ροίϊνί556. νἱάθίυγ: ἀγδομπηδπι 6! δὁλκήν ΧΥΠ 514 0ὰ- 
ΓᾺΠῚ (27. 28 - ΠΙ, ὅ). γράμμα Υ 51Π4υᾶγαπ (30 τς ΠΠ, 6 
8].}.,. ΟΡΟ] απ ὑγίαμ 5 {πᾶγυχῃ (81 τος ΠῚ, 7 8}.). ἀθηίααα 
θέρμην υπῖπ5 οἱ ἀἰπη!ἀἴδ6 51Π|4886 (82: 411{6Ρ Χ, 10). Θη;- 
ὨΪΠ0 ἰβ᾽α ἤᾶπο ΡΟΠάθΡα πη ἀθβοΓ  Ρ 0 ΠΘ1) νΔΡΠΙ5. 6. ΠΡΓΙΒ 
[Δ] 1546 ΤηΘἀΙ ΟΟΓΙ) ΟΟΠΙρΙ] ἴλη 6586 ἃρρᾶγοί. Βγορυὶὰ 
παϊα5 ἴθυ]86 οδὲ θέρμη, ΡΓῸ 4ιἃ οἱ ΟΥθαβίδηὰ (67, 58) οἱ 
8]186 Πα 8πί θέρμος; ἰπ5ο]]} πὲ σίκλον ἀράιιδ]6 5ἰδίθεὶ (1π- 
ἴγἃ ὃ 68. 72). 

ΙηΓ6 ΠηΘΗΒ511} 895 ΡΓΟ τηθἀϊπποὸ ἀποάθοαα!ηχαδοίηία 
Πρ γ6 {τ θαππηίαγ. Οαϊᾷ που πὰπὶ ϑιηΐ ΠΠὈγᾶ6 {Γι θη Ὁ 
Αἱ νϑῦῸ τηράϊα5. 5βοχία πάη ρᾶΓ5.. 5θοαηά απ) ΡΠ] ηΪ ΠῚ 

-Ὑ] ΟΊ 1 [ΘΓ ΠΡ Γἃ5 Παροΐ (δ 25 δάη. 6). ἤδθο ψφαομπηοάο ὁ0η- 
ΒΟΟΙΔη(ἃ 5]ηΐ, νἀ θδηΐ 4111: 6ΘΡῸ ἴῃ (θην 15. αἱ δἰαηΐ, 4π86- 
ΓΌΓΘ ποΐο. Νροὸ 46 ΓΘ] 115 ΤΩΘηΒῈΓ5 πη Προ  ἀϊδραίαγ ; 
564. φιιἀα1ἃ χ ἢἰ5 πηϑιηογᾶία ἀἰθηῖ ν᾽ 6 θὰ. ΡΟΒί ΠΟ, 
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απ δ ἀδοϊπητη ἴα }8Πὶ ΡΟΡΥ ΘΟ μλι15, Δ ΓΘ 15 (δ 82 
δύη. 1). 

6 γεΐπα 7έαἰΐσα 565 ᾳφι τ αἴϊ. 

Ουλγία ρΡοπάθγιιπι οἵ ΤῃΘΗΒΕΓΔΡΊΠῊ (θῈ}}8 (σῖγα (Ππαγίθ- 
ΓΔ Πα πΔ οἂραὶ ΙΧ) ἀπᾶ5 Παρ δὶ ρᾶΓί65. αΙΔΡΙΠῚ 1η ΡὈΓΙΟΓΘ (6 
Ροπάθειθιιβ θοίύθιῃ ἴθι τη 40 4110 1ῃ ΡΓΪπηὰ ΘΧροϑβἰ[10η8 
(ΟΡ. 1Π) ἁσίίαγ. 

Ηϊο ργίμηατη ἀϊϑριιδηάππι οϑὲ ἀ6 τηϊηὰ 111 Π{4]10ἃ 565- 
4ΆΠΠΠΡΓΑ1}1., οαϊ5. ἰᾶπη 5. ἴῃ 5 ΡΘΓΙΟΥΡῈ5 ἰδοία δι ΠΊΘη110 
(68. ΥἹΙ. 11. Υ1Π. 10). Εὰ 51. ἀοπιίτιν : ἣ μνᾶ πρὸς τὸ 
᾿Ιταλικὸν ἔχει δραχμὰς ρμδ΄. οἱ ροττο: ὥςτε τὴν Ἰτα- 
λικὴν μνᾶν εἶναι λ᾽ α΄ ἡμίςειαν. [Ι{6π| 5οΥΙΡΙΟΓ (ἀρ }8 
Ὀιοβοογιάθαρ (ΧΙ, 8): ἣ μνᾶ -- κατὰ τὴν Ἰταλικὴν 
(χρῆειν ἔχει) [5 τη . τουτέςτι λίτραν μίαν ἡμίςειαν, 
« δὲ ρμὸ΄. πὶ ΡΥ πατὴ Γθοογάθηη αν Αἰ(1θᾶ πη ΙηΪΠ8Π| [1558 
ΧΥΪ ὉὩΠΟΙΆΓΙΠΙ., ἰὰτη ΠΟΙηΔηδη) 1Π18}}.. 4186. 6 ΘΘη ΠΡΟ Ϊ0 
[λοίὰ εβί. ὙΡῈΞ ἨΠΟΙ85 ΧΧ ἜΝ δ᾽ 51 ο6χίν.): ἰᾶτη 00 
Ἰοοο (δγιϊὰ φαδοάδπι δα {πν, 486, οὐπὶ ΧΥ͂ΠΠ] ἀποϊδγιμη 5[{, 
ἰρ511πὶ τηθάϊιπὶ ἸΟοιΠῚ ᾿πίον Αἰ(ἰοὰπὶ οἱ ἢοπηδηᾶπὶ ΟΡ ]ηθί. 
Ουϊά ὃ ἰδηϊαμηη 6. ΤΠ ΠΆΓ ΠῚ νὰγὶθίαί ΘΠ] ἴῃ ἢ ΟΙΊΔΠΟ [ΠΊΡΘΓΙΟ 
[1556 ἢ ΙΠπΠ|0 Οἰϊδιη ΠΤ] 10 Ρ] ΓΘ 5. πηΐηᾶ6 [ἀθγηΐ. δ64 Πἰὸ 
46. 115 ἰδηΐπιπ) ἀϊσοηάιϊιπη Φαΐθι15 ἴῃ [4118 αἰθθαηῖαΡ, ΙΠρΡΘῊ5 
ΡοΟπάογυμη [ΠΟ ογαχῃ τη! Εἰ {π40 ἃ ποϑίγὰ ἰθιηρογὰ βθγναίὰ 
δϑί, 40 6 πυπηθΓῸ ἀπισθηϊὰ ἴθ Γο θΟΘΟἸ 5 [ἢ Π0 ΟΟηϑρθοία 
Ργοροϑυϊ 3). ἔχ ἷ5. Ρ]ογά 6 ἃὲ ᾿ρβϑᾶπι| Βοιηδηδπὶ [ΓΔ] 
ΘΧχδοίἃ 6558 οἵ ῬῸΓ 86 ΘΟηβθηϊδηθι οδ΄ οἱ οἁ]ο1}}}5 5. θά - 
Οὐἷδ (Δ 0116 δρραγοί, δεᾷ ἀπ] γἹ] ἤοὰ Ροίοϑί., 4α]η οἰϊδπη 
ΤΠ ΠΤ ΡΟΠάθγα ἴῃ 111ἃ πη] {πᾷ ϊπ6 ΓΘρΡογαηίαγ. ΠῚ ἄπο 
ΠοΓου]απθηβία ροπάθγα ἃ Βαγαγάο ἀδβογρία δά ἰρβᾶμ Δἰ1- 
οΔ ΠῚ Πιΐηδῃ) Θχδοία ϑαηΐ). απ 650 ῬΠδυηδοθιοὰ Ρ0η- 

ἄθγὰ [556 οχϊβί μη. διιηΐ ὙΘΓῸ οἰϊδπη ἃ]1ἃ. ὑπ6 ΤΉΔΙΟΓ 
Π]ηἃ οοσηοϑοδίαγ. Π6 4Ὰ]Ρ0115 ρΓΪ 541 5] ΠΡ. αἰ γη ἀϊοΔΠ], 

1) Ρ. 1τ0---188. 
2) Αἰδουυπηίαῦ 86. ρομάθγα ἃ Βοθοκῃΐο ρ. 188 οχίγ. 

ΑἸ ούασα ροπμαϊῦ σγϑιητη, 424, αἰΐθγατη 452. ἘΔ τηϑαϊυγη 
6Χχ ἀποθαδβ: ἢ 8065 φυϑίημι. 488, ἢ. 6. ᾿ρϑαχα Αὐἰῖοδα τηΐη86 
Βῖγο ΧΥ πποϊϑυατα ροπαᾳ8. 

ΘΙ 
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ῬΓΙΠΙΙΠῚ 5.1] Π1ΔΠῚ| 56 ἢ θη [186 Π]6Δ6 ΘΧΡΓΟΙΏΔΠ), (πὶ αΤἀθοὰθ 
Τ041186 ον! [6 5. 1186 4}11}5 ῬΟΠ 6. 1}0}115 [π΄ ΘΟΙΏΠΠΊΘΓΟΪΟ τι6 Γ6- 
ἰὰΓ, πὰ ΒΟΠηΔΠὶ Π0η ΔΡΟ]θνογιηΐ, 564 ἰδιηθη ἰΐὰ ρα ]Π πὶ 
᾿πηπηΐαγιηΐ. τ Θὰ. ΟΟΥΓΟ ὉΠΟΪΑΡΙΠῚ ΠΕΠΊΘΙΟ ΘΧ 5πἃ 110 Γἃ 
ἀοἤηϊγθηΐ, 510 ργδθίθν Αἰ(Ἰοὰπὶ τηΐπαπὶ ΧΥ͂Ι πποίδγιιπη., 4πὰ 
6 41οἱ πΠΔΧΊΠ]6. πἰοθαηίαν (δ 81). Δ! Ἰἅτ ΡΓῸ πιϑὰ οἰν [αἴ ππὶ 
ΤηΪΠ8Π)| [Δοϊοθαηΐ ΧΥΠ ἀποΟΙΓ ΠῚ. {11ΠῈ ΤΊΓΒῚ15. 4110 6Χ 1151 
[6 ΓΓΠΔΠ}| ΘΑΠΊ(ΙΙ6 ΤΔΊΟΓΘΠΙ ΤηΪΠ8πὶ ΧΧ πποϊ ΓΠ; {11η Θἰ πὶ 
ΠΠΪΠἃπὶ «απ ἰδη ΠΘΓΟΙ Δ ΘΠ56ΠῚ {τ||556 ΧΧΥ͂Τ ἸΠΟΙΆΓΠῚ 51ν6 
ΠΡγάγαμῃ ΠΠ οἱ βοχίδης 5. ΘΟ ρου πὴ Πα Θμητι5 ). Ηδθο ποὴ 
501Π| ΙΟΘΟΓΡΊΠῚ. 5641 ΘΔ Π| [ΘΙΩΡΟΥΠῚ ἀἰΒΟΡΙΠ.] 1115. ἀἰ511Π- 
δαθηάἋα 6556 νἱἀθηϊιν, Μαχ!μηθ τη1ηἃ ΧΧ πΠΟΪΔΡΌΠ. 4π86 6 
ΟΘΠ ΠΏ ΡΟΠΑΪο Ἀομηᾶπο ἰδοία 65ΐ. ἴῃ [4118 ψα] ἄθιὴ ΡΟ βίουΟΓ 6 
ἀθηλιτη δοίαϊθ ρον! σαί 6556 νἱ δία. ἀαδιηπᾶτη ἴῃ Αϑ]ἃ 
οἱ Αδβρυρίο 511|116 φιοάάδηι ΡΟΠά 115 ΔΓ «αϊ{π|5 ἴῃ δι [11 
(δ 66). Μίπα διΐθμη 565 }}}}0Γ8}15.. 51 4114 6π| νογὰ οϑί ποϑίγα 
ΒΌΒΡΙ ΠΟ ἀ6 ΗδγουΔηθηβῖ 115 ΟΠ ΟΡ. ἰδ 51:0 ὈΓΙΠῚ15 
ἱπηρογαίογι θτι5 ΓΟρΟΡ [α Θαάθιηπι6 οἵ τη]ΐο ἃηίδα ἴῃ τι58 
[1556 νἱἀθίαν ἢ) οἵ ῬΟΥΓῸ δά φυδγίιπη ἀ541π|6 58 ΘΟ. ΠῚ Ρ6Γ- 
τηδη51 ἢ). 

γ γι ἰδηη6η ΓΘϑίαϊ, αἰ 6Χ 0515 Ροπάθυιθι5 Δ πιῸ 56Ὁ- 
γα 15. ΤηΪηἃ 5654 1}}0 4115 ἀθιηοηβίγοί αγ, βί ἸηΔΡ ΠΟΤ ΘΌΙῚ 
ΡΟΠάτι5 ΠΟῚ ῬΓΟΥΒ.5 ἱπίθσταμη, ἃ ΜΟΠπΙ͂ἀτιοομο ἀθϑογιρίπμ ). 
αοά πο ἰδ ΟΘη ΠΡΟ Πάϊαπὶ ἈοΙηδη ]η 48Π| πη 6 565- 

8) Ἐπ α]θαίαπι ἩΥοα] Δ ηθη88 (αρτια ΒΟΘοΙτῃ. Ὁ. 182) 
ῬοΟΠάΘΥΘ ρΎϑιηση. ἔργα 427100, ὑἀπᾶθ δ τηῖημὰ οΥϑιητη. {12 
βῖγθ ὑποίδταμη ΧΧΥΪ. πὑδ πὐπὶ οορπαία δῦ 1111 Τηΐηδ6 
ἄς αὰῶ ᾿πἴτα (8 68) Θχροπθίασυ, ΠῸῚ τηθιτὶ δϑῦ ποὺ ἰοθο 
ΘΧΘΈΙΓ 616. ιν 

4) Νοὴ ροβϑαπι Ποο ]060 ἰδίου τα απϑη ἀϑη ῬΟΠαΘΥτ 
ΒΟΙΊ ΘΥΘ, θᾶ, 51 αὐ4 νἱᾶθο, 118 τηῖηϑ, ααϑπὶ ΒοΙηδῊΪ 
οαπὰ ἴῃ [104]11846 ααϊθυβάδιῃ οἰνιθαῦθαβ ἱπνθπιγθηῦ, ϑδ1ι86 
ΒΒ] ΠΌγδθ δααυρογανοσιπῦ, οϑῦὺ δ 1551 Τητι τ ΟἸΠΏ ΠῚ 
Ροπάμπβ5 οχ ἀδρυρίο δᾶ Ῥμοθηΐοθβ, ροῦσοὸ 84 ΒΑΡΎ ]ΟΙΪΟΒ, 
Αϑϑυσῖοβ, Ῥούβδβθ ὑγδηβιϑίασα, ἰἀθιησπιθ οὐΐϑθι οσοϊάἀθηΐθιῃ 
ὙΘΥΒ5 ργορδρϑύαιη. ΟΟὨΐοΥυ ἴηἴγα 8 Θὔ. 

5) ῷ. συπΐα5 Βαβιίοιιβ, ργϑϑίθοίαβϑ ΥΡῚ, σαϊπι5. ΠΟΙΊΘῚ 
ἀποθυβ 6χ πῖ5. ροπᾶάδυιθαβ ᾿ηδουιρύπτη δῦ, θἵιτη τηϑριδύσγδ- 
ἴατα ραϑϑὶν ἃ. Ρ. ΟἿγ. 845. Υ, Οογβιπίθασα ἀθ ρυϑϑίθουβ ατ- 
Ὀ15 (ΡΙ1β18. 1166) Ρ. 208. 

60) Υ. Βορϑοκῇ, ρ. 1714, 
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, 4α γα} 15 ἰα! πίη 6558 ν᾽ ἀθία 7). Ἐδάθπ γ6ΓῸ τηϊπᾶ οἰ πὴ 
δΧ 8115 ΡΟΠά ΘΓ Ιθ5. ΟΟϑ ποϑοῖ [Ρ. [ἢ τη560 ΒΡΙ(ΔΠΠΪ]ΟῸ 56Γ- 
γαίαν Ροπάϊπι5 ποιηὶπθ Ὁ).. [111 Ἀπδίϊοὶ ᾿πδογιρίαμη, φα 0 οὐχ 
“6χ Βοπιᾶηὰ5 ΠΡ Γᾶ5 ΠάΡΘΓΟ6 ν] ἀθΡοίαγ. ἃ πθηηη6 δάπαο 6χ- 
Ρ]οαῦὶ μοί! 5). Νά Ρ] αγίπιᾶ 1, ΠΥ, Χ ΠΡγάγιμ ροπάθΡα, 
αἱ πὰ] ΥἹ ΠΡΓάΓαπι ΠΥ ΘΠΡῚ 5016 η1. Αἱ γογῸ 5ιιηΐ 1186 
ΥΙ Πἰργᾶθ Βοιμᾶπδθ. θδϑίθπι δαυΐθιη. ΕΥ̓ τηΐηδθ [[Δ]10ὰ 6 565- 
4. }Π0 τὰ 165). Ουᾶ 46 τ π8 118 ἀπ} [410 ΤΟ] Ππααδίαν., 15 
δοοθα!ί ἀπρ] τη οἰτιβάθπι σΘΠ 6115 ρΡοπ 5. Ζαρα ἄπο [ἀρ] 465 
Ἠδγου]πθη 565 Θχμ!ῃαηΐ. Ναψαιθ ἢἱ ἀποάθπαθ ΠΠΡΓὰ5 δῖνα 
οοἰοηᾶϑ τηΐηᾶ5 ροπάπηϊί 5). [(6πὶ ἀθηῖ 46 411ἃ ροπάθγα, 4π0- 
τι ἀπὰ 6χ οἰπϑάρῃ (). [ὰπ}} Ἀπιϑίιοι δαοίογιαίθ [οί ἢ 

δϑί, δἱ ἀϊτιὰβ τηϊηᾶβ οἱ ἰγθ5 ΠΠΓὰ5 βρη! Ποαγὸ υἱἀθπίαν 3). 

26 γεϊίψιιῖε ἑαδιΐαο ΠῈ (οαρ. 1Χ) ροπαογίϑιιδ. 

]οηρίοτα πᾶς ἀϊδραίαιϊοπο ἱπίδγίθοία ἰὰπὶ δὲ ργοροβίίαπι Θὦ 
Ἰίοθὶ τϑνουιῖ. [ρ88 τηῖηᾶ 565} } 0818. ἃ βουρίογα ἰδ} 8 

7) Ῥεπᾶιῦ ΠΠ1π4 τηϑιηοῦ [10Υ, ῬΑΥ18. ὅθ βϑῖνθ φΎΔΙΗΤΊ, 
28900, ἀπᾶρ Εὖ τηΐηα ρΎϑηητη, 482 βῖνθ Ὁποίδγιτη ἴοσο 178. 
Οὐτὰ ΤΠΔΥΙΠΟΥ͂ ΠΟΙ ᾿ἱπύθρταχα 510, ΠΑΡΘ5. Ὦ1Ο ᾿ρβὰπι τηΐηδ6 
ΒΘΒΟΘΤΠ ΠΌΤ 8118. ΡΟΠα 5. 

8) ΚΝ. ΒοΘοκΗ. Ρ. 188. 
9) Ῥομαϊῦ 8015 ρυϑιίημη. 1822,0, σπου απϑυΐα ΡΔΥΓΒ5 

ϑιηῦ οΥϑτήτη, 455,6 βῖγθ πποῖδθ ἔοσθ 17. 18πὶ ἴουβϑιύδῃ 
αα18 5 6886 Αὐἰοδβ τηϊηδ8 αΙοαῦ ρ8Ὲ}10 αἰΐγα ᾿αϑύστα 
ταοάστη οχαρροταῖδθ. Μιηϊπιθ γϑῦο. Νϑιῃ Αὐΐοαθ τη 86 
ααϑίϊαουν ἔδοϊαηῦ ἸἰΌγ85 δ, ααὸ ρομάθυθ πὰ}18 οοτΐθ οἷνι- 
[65 Τύα]α6 800 ΒοΙηδΔΠΟΥΙα ΠΡ ΟΥΪΟ 88 6ϑὺ. ἴπιηὸ 1ά 
Ἰαριάθαμπι ροπᾶτϑ πΘοΘ 5858 οϑὺ δὖ 1ῃ τηΐπδβ οὖ ἴῃ Π10γ88 ἔδ- 
ΟΙ16. ΒΟΙΥῚ ροβϑιύ, Νὰ τηυ]ύδ, δσαπὺ ΥἹ γϑθ Βομλδπμδθ βῖνθ 
απδίναοῦ τη 86 5654 ΠΠῚΌΥ8165:; ἰρϑασα ϑαύθιῃ 1801415 Ροπ- 
45 Ῥϑ.1]ο Ἰονβ. οϑύ. 

10) ϑυπὺ αρυαᾶὰ Βαγαγζάμπτη πὰτη. 190 οὐ 191 (ν. Βοθοκῃ. 
Ῥ. 188), ρΡϑπαυπηΐαιιθ βίπρα!! ργϑίητη. 8751, ἀπᾶθ Εὐ ἀπο- 
ἀθοῖτηδ Ῥ8Υ8 ΦΎϑιηη. 511, απϑ8 οϑὺ Πῦγα Βοιηδηϑ; οοἴδνϑ 
δυιθθιη ῬΔΥΒ 5ῖγ6 ρυύϑδιηϊηῃ. 4606, 5654 Ὲ11ΌΥ 8] πὶ ἔδυ τ 8 τα 
Τδοιαηῦ. 

11) . Βοθοκῇ. Ὁ. 172 οχίγ. οὖ 174 τπῖΐ, Νὰ αα185 ἰ8- 
ΙΩΘ ἢ ΟἸλπΐα [πη11 Ηπιϑῦϊοἱ ροπάθγα πὸ ρουψίπουα δχιϑυϊτηθῦ. 
Φυϊ οὐτὴ ργϑοίθοςιϑ ΥΡῚ οϑϑοῦ, ρτγοΐθοίο οὐΐϑιη ροπάθτα 
ῬΙΟΡΥΙΘ Βοιηδηδ 6Χχ 58 δαοίογιίαῖθ ἔδοϊθπαα οαγανιῦ, ατι8- 
116 οχϑίαηὐ ἴῃ ΒΟΘΟΚΙΐΪ ἰδθυ]α Ρ. 172, 175 8]. 
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ΘΧρ!]οδίιν. ἢἷ5. νου ὶθ: ἣ μνᾶ πρὸς τὸ ᾿ἸΙιταλικὸν ἔχει 
δραχμὰς ρμδ΄, πρὸς δὲ τὸ ᾿Αττικὸν δραχμὰς ρκβ΄" 
ὥςτε τὴν Ἰταλικὴν μνᾶν εἶναι λ' α΄ ἡμίεειαν., τὴν δὲ 
᾿Αττικὴν (νε] πρὸς δὲ τὴν ᾿Αττικὴν) λ' α΄ [Κα γ' δραχμὰς 
δ΄. Ουϊβρυβοῦμη ῬΡΪμη1πὶ ΘΟΙΙρ ΑΓ ΙΉ115. 511} ]16 πὶ θοῦ ἰαθ- 
ἴΙὰθ ΠΙοβοογι θα (ΧΙΥ͂, 8): ἣ μνᾶ κατὰ μὲν τὴν ἰατρικὴν 
χρῆειν ἄγει [σ᾿ τς΄, τουτέετιν ὁλκὰς ρκη΄᾿ κατὰ δὲ τὴν 
᾿Ιταλικὴν [5 τη΄ τουτέςτι λίτραν μίαν ἡμίςειαν, « δὲ 
ρμδ΄. δ[Π}}165 6556 Αἰχὶ ἄτιο5 Ἰο605., τη ηΐπη6 ἰδηθη 6 6118}65. 
ῬΡΙΒΙ ΠΏ ΘηΪπΠῚ ΠΥΡῚ αἰ γι ηΐ ἴῃ ΤηΪηὰ Αἰἰοὰ βῖνα τηθάϊοὶ- 
ΠΔ]1. 486 ἰῃ ΡΓΊΟΓ ἰαθ]α νοὶ] ΟΧΧΙΥ ἀνδομπηὰβ ((οἱ ΘΠ 
διηΐ λ' α΄ [5 γ΄ ὃρ. δΎ νοὶ] ΟΧΧΙΙ, οοπίτα ἰπ Πἰοβοουί θα 
ΟΧΧΥΤΙΓ Βάθ γα ἀϊοαίαν. ΤΠ) ΔοοαΓα 15 51 Ῥ ΟΡ ΘΙ [ΟΘῸΠΩ 
ἰπϑΡ οἰ η}15. ἀρρᾶγοῖ ΠῸῚ ἰδ 46 πᾶ 115 ἀἰνογϑὶβ ΓΤ 15. αἱ 
ἴῃ ἰδ} ἃ })] βου θα. ἀτιᾶπ ἀ6 πὰ ΠηΪηἃ 5654}}}0ΓὙᾺ}} δρὶ, 
4ι.86 οἱ Αἰοἷ5. οἱ 1{4}16}5 ἀγδοῃμη 5 ἀδῇΠηϊαίαν. Ουϊά ἢ φαοά 
θ᾽ απ (2) ππποῖα Αἰ(1ο15. ἀγδοῃτηῖβ ΥΠ1, Π4]1οἷς. ΝΠ Θχρυγὶμηϊ- 
τὰν ἢ σοογίθ ἀποῖα 1118 οϑί ἢἶδὶ πηἃ βοιηδηᾶ. (τιπὶ ἰσὶ(μ 
Ια σαπηι15. ΠΉΪΠΔΠ., 565 Ὁ}] 10 ΓΔ] 6 50 }]Π1ςοΐ. πρὸς τὸ ᾿᾽Αττι- 
κὸν ΠΑ ΘΓ ἀγδομηηὰβ ΟΧΧΙΠ, οχ θὰ ᾿ρ88ἃ γαίΐοῃμθ ροπάμῃϑ 
Αἰοδα ἀγαοῆτηδα οἰΠοϊθη πη οϑὲ ; οἰ ΠΡ δ 6 ΠῚ ΠΕΠΊΘΓΡΕ5 

41 ἀπ ΡΓΟχίπιθ δοοθάδί δι γθοθηΐ γα (οἰ γδάνδοῃτηἃ Αἰ- 
οα΄). ΓαΠΙ ἰᾶπι8η τηϊηΐη6 ἰη ἢᾶὰο Γαϊΐοπη8 8815 Ῥγοθὰ- 
ΠῚ ἰοὺ δοααίΐίθβοογθ. Εἰθηΐϊη οὐ ἃ δοίη βου ρίουο 
πηοὶὰ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς ἀγδοϊηᾶβ ὙΠ ΒάΡογο ἀϊοδίαν, 
δυΐ ἢἰο 086 ΠυΙΏΘΓΙ5. ΤΪΠ5 δοουγαΐίθ 56 Παροΐ, δυΐ δηϊθα 
ΡΓΟ ρκβ΄ Ξου!θομάππι οϑὶ ρκς' ᾽). Οιοά πο5 ἰπ πηραΐο γρ]]η- 
4αΐπηι5. Παδηη π8Π| τηλσὶς ἴῃ ἰά ἱπο}]Ππδηγὰ5. αἱ ρκβ΄ νϑΡ απ, 
ζ΄ χαΐοπι γοίαπάτϊιηη, αἱ δἰπιηΐ, ΠΌΠΠΘΓΠῚ 6556 ΘΧἑ 5 ΕΠ ΠἸΘΠΊ15. 
ὉΠ ψπ6 δαΐοπι 8]16ηὰ ϑιιηΐ ἃ δοηϊίηα ἰδ! 86 [ΟΓΠΠἃ γογθὰ 
τὴν δὲ ᾿Αττικὴν λ' α΄ [Κα γ΄ δραχμὰς δ΄, πᾶπι πθ0 υ]]Δπὴ 
ΑἰοᾶΠῚ Τηΐηδ ἰρ56 βου] ρίουῦ ἢθργθ νο] αἷ!. Π6Ὸ 511Πηἃ 

1) ΜΙῖπ8 5054 1 10 7815 μα οῦ ουϑιηπ. 491,2, οὐἶπι5 ΡΔΥΒ 
1228 βυηΐ ρυϑιημ. 4,03, αποα ρομᾶπϑ ἴθγσθ οοῃρυαὶῦ ΟἿ 
ἐρίγϑανδοθγαῖβ ΑὉὉ1018 οΎϑιήτη. 10, ὅ ροϑὺ ΑἸθχϑμάγαμ βιρηδ- 
{15 (Μοίτο]. ρΡ. 161). 

2) ὑπ τἀποῖϑθ 7 ἀγδοβηδο Αἰδοθθ {γιρθαδηΐαγ, ἴὴ 
τηϊη 8.1 5656 11: 8] 6 τὰ που αηῦ ἀποάθσυιοῖ 68 βορίθτῃ ἀγϑοὶ- 
Τη86 τξΞ- 126, 
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ἀνδοβτηδύιη (124) δα ΟΠ νονὰ Αἰτοα τηϊπὰ (128) δὰ ΐ οπ] 
ΡΕΪογΘ πυπηθγο (122) οοηνθηϊί. Ηδθο ἰρὶτα πηοἷ5. ᾿πο] 5]- 
1η115. Ὠρηΐᾳι6. Ομ ΡΓΔΘίΘΡΙ (6 η πη} 6ϑὲ ᾿ρϑ8η}) ΤηΪΠ ΔΙ 
5654} 10 ΓΆ] 6 ἀθ {πὰ ἴῃ Δ0 [Δ}}}}}ἃ οί ίαν δά Ασρυρίμμῃ 
ἰοΓΓᾶ) ΑΘϑυρίϊ 16 50 ΓΙ ρίο 6 πὶ γαίθγ θη δι νἱάογὶ (δ 05). 

ῬΟΡΓΟῸ δά νυ] θά 61 Γδίϊο θη ἀγδοῃμηὰ οἱ ἀπο βου ρα- 
115. ΠΡγὰ πποὶϊα ἀοἤΠηϊαη αΓ. 

ἤλοθο δϑί ροπάθΡ ἢ} ἰδ] Δ6 Θἃ ΡᾶΓ5 486 6 νϑίτ βίο γ6 
ιοάδπι [οπία (5860 1}}} [ΘΓ 1 ρ. (ρ. πη.) ἀθγίναία 6556. νἱάθ- 
ἴὰγ. Ουΐθι5 γοοθη[0Υἃ φαδοάδιη ροβίθα ΔἸ βηΐ. Ῥυὶ- 
τηιπ δίδραχμα. 418 ἰμ88 65. ΓὈγπ)α δά! ογῖπα. ὁλκάς 
ΠῚ Βά 66 ἀἰοὶ[πιι".. {πᾶ νΟΧχ ΟΠ ἃ ναί βίου (4 }Δ6 ρᾶΓία 
ΔΙΙ6ηὰ 51. πιιπο ἀθηηπμη Θχρ] οαίαν; τὴν δὲ δλκὴν ευὐνω- 
νύμως καὶ δραχμὴν λέγουςιν. Τυῖι γράμμα δοάθῃη 
τη040 {0 ἴπ νϑίμβ 155] π1ὰ (401 ({ν. 28. 2) ἀοΠηϊαν:; 564 
Δ ΔΡϑαρ 6 ἴῃ Πᾶπο (Δ ] τη {ΠΠ᾿Δίιιτη οϑί. σαοηΐδπι 1110 βοχίᾶ 
ΡᾶΓ5 πηοῖδθ. ΐο οοἴαγα ἀδηδγίμ [δοὶ! (δ 41 οχίρ.). Ὠθηΐ- 
416 ποη Πηΐπιι5 [150 ΥἹ ομδ]οὶ {Υ]θαπιμ } 00010 (δ 98). 
ΠΟ οἰϊὰπη τη Ρῖ 10 ΠΡ υὶβ. ἀπο α 5ΟΓΙΡΊΟΡ ἔα θῈ]δ6. ΟΠ Δ] ΟΠ], 
0.) 51Π|Π|π|ᾶ1}.. ΤΠ] ΠΪ 1 ρΡοπάοΡῖ5 Ιοοὺ αἰ] ον [. ΟπΔΙΦΙ ΔΗ, 
ΠΟ ῬΓΟΓΒῈ5 ΟἸΏΪδἰ { 5} Π1 86 τη Θη ΠΟ Ώ 61} ΓΘ ΓΟ ἴῃ ἤηα δέ- 
ἀθη5: ὃ δὲ χαλκοῦς καὶ τὸ κεράτιον παντὸς γράμμα- 
τός ἐςτι «μικρότατον. 

126 πιθηϑιγῖδ φιαγέαρ ἑαδμΐαθρ, 

6 τηθη51}}}5 {6 ἴῃ δαάθη (Δ ]ἃ ἃ αηαν ἰοησὰ οἱ θ 
οΟρίοϑα αἰβραίαι!ο ἰηϑι1πὶ ροβδὶΐ. 51 υ15. ομηηΐα {π86 Ὠΐο 
ἰγαάαηίαν γθοίθ ἰγδϊ οχὶβιϊπηοῖ. ΕρῸ νϑγο. οαπῇ ἰῃ ΠΟΠΏ1}}- 
115 (θὰ 6 βου ρίου ΘΓΓΟΥΪΒ ΘΟην ΠΟΔ ΕΓ. Π6 οοἴθγα αἰ 6 ΠῚ 
απ ἰη5011{ἃ ἃ ΓΙ σα Βρ᾽ [1016 νδοᾶγα οθη860. Θαυοά 
11ἃ [Δ0}}}1Π}16 π|6 ἀθι 5 ΓΆΡ ρ0558. 5Ρ6ΓῸ, αἱ ἈΓΘΌΙΠΘη ΠῚ 
Δ}. 6 Βγον] 6} οἵ ΘῈ ΠῚΠ18 11] ΡΓΟΡΟΠΔΠΙ. 

[π᾿ {{ππ| ΠῚ ἃ τηθάϊπηπο. οἱ Γθοία ΧΠ ἡμίεκτα, ΧΙΠΠ 
ΘΠορθηΐοθ5, οἱ ἡμιέκτῳ [Υ̓ ὁποοηΐοθ5. {γαπιπῖαν. Ηδα σαὶ 
ΑἰἰοΔ6 ΠΙΘηΒαγὰ6. γα] Θη 4 17186, Ργαθίογθα δπίθη ἰηίαον 
᾿ρβᾶ5 ἔγαΠηΘ Δ ΓΪἃ5 ΤΠ Ρὰ5 χοῦς ααϊάλχη δον. «ἀαϊ Π 
ΘΠοθηΐοθ5, ΥὟἼ1 βοχίαροϑ Παρθθαΐ, Αἱ νϑῦο Αἰ(ΐοι5 χοῦς 
Πᾶ] 6. ΟΠοθηΐοο5 ΠΠ,. βοχίαρίοβ Υ1. Πϑργοθπάθγα πο πῃ] 
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γἱ 60. οοηρίιπι Ῥιο]οπηδίοιιπι., «αὶ [1 πιράϊπηηὶ ΡΟ] οπμαϊοὶ 
Ρᾶγ5 ΧΧΙΨ (Ἰηἴγὰ ὃ 78). 51. ἰπ. πὰς ψιοάᾳα (14: τὸ ἣμί- 
εκτον χόας β΄. (δίογα διΐοπι ρούνογβθ. Νά Ῥι(οΙ] ομηδΐοιιβ 
οΟηρία 5 ΓΝ ΟΠΟΘηΐοΘ5. πάθε; πα] ἁαΐθιη σΟηρΊο ΠῚ ΘΠοριὶ- 
665 {π]θυυαηίαν, Οὐ τη] ὃ οἱ πᾶθο ρογίαγθαία ϑαηΐ οἱ θὰ 
486 46 5οχίαν 5. δἀἠαηίαν. Νάὰπι οὰπὶ ΘΠορηΐχ Υ̓͂ βοχίδυϊοϑβ. 
τη6 4 ]πηητ|5 ΟΧΟΠ βοχίαυοϑ Πάθαγα ἀϊοαΐαγ, πο ϑαχίαγίϊ, 
564 οοἴγ!αθ ἰη(θ]σθηδθ ϑηΐ, 'δοθο οδίογα: 58{15 δϑὶ 
ΟΟΙΠΠΙΘΠΊΟΓΑΓΘ ΟἸΠΠΪηΠΟ ἴῃ δὺ ἰδθυ]α Αἰ(οᾶταπη οἱ ἀθσγ- 
Ῥ ΑΓ ΠῚ ΠΠΘΠΒΌΓΑΙΙΏ ΓδίϊΟη 65. ΠΐΪθ6 ΓΘ ἰηΐθ 56 ΘΟ Ϊτι585 
6556. 

ϑοααϊίαν Δ᾽ [6 γᾶ ρᾶ15 θα] 6 ἰη46 ἃ νϑ}}}}5 καὶ διὰ τού- 
τῶν οἱ πλεῖςτοι τῶν “Ἑλλήνων μετροῦςι᾽ παρὰ δὲ 
τοῖς Ἰταλικοῖς οοἰ. Εδθ ἰσίαγ πηθηβαγαθ 46 4αΐθιι5 δηθὰ 
ΘΧροϑί(ιπη Θϑὲ να] ρᾶγο 5 ΟΥ̓ ΔΘΟΟΓΡΏΙΏ 6556 ἀἸοπη: 15. 181 
Δήάϊίαν Ἀοιηδηι8 οοησίι5. οαΐὰ5. ρΡομάπ5 ϑδάθιη γαίῃ 
δίαιιθ ἰῃ νϑίπϑιϊβϑίπηα [111 ({Ὁ. 28, 8, ῥΓΟ]. δ 48) ἀδῇηϊίαγ. 
Ιἰ6πὶ 46 βοχίδυϊ οἵ οοίγ]αθ πηθηβιγὰ νἱ46 4186 ΒῈΡΓᾶ 5815 
4αᾶθααα Ἰοοἶβ. βου ρϑίηι5 (δ 42. 49). 

ποι !οαία δὶ δαίθιη ἴῃ τηθαϊάπη Θχροϑὶ ἐἱ θη 6 πὴ 411π|5 οα- 
᾿ᾳ56Ὧπη ΟἸοΘηΐοἷβ ΤηΘη 51 δίπι6 ἰηαρία Αἰοὰ6 γοοὶα τρυ- 
βλίου ἱπίεγργαοίαιίο ἢ). 

6 ἑαδιία ΟἸοοραίγαο (εαρ. Χ). 

064 δρυϊΧ [πβοτρίαπι οί Ἐκ τῶν Κλεοπάτρας κοςμη- 
τικῶν περὶ «ταθμῶν καὶ μέτρων. θυδθηδιῃ (]οοραίΓὰ 

1) γΙάθο δαυϊάθη ἤδη οΠοθηἱοῖΒ Τ]ΘΏΒΌΣΘΙΙ 8]1ΑῈῸ 
τη ο οὕτὴ ΡῬΥΪΟΥΘ ὑθῦι]δθ ρᾶγῦθ οοΙηΡΟΙΪ ΡΟ586. αυοάᾶ 5ῖο 
1Π ΒΥ ΟΟΠΘΡΟΥ͂, αὖ δὰ αἴδθοα νϑῦθδ τηθϑᾶπὶ 1 ΡΥ 6- 
ἑαϊϊοπθτι βιδξίτη δάβουίθϑηι: ὁ μέδιμνος (Ρί[ο]θιηδίοιϑ 144 
ΒΘ ΣΧ ὑΔΥΪΟΥ̓ΤΙΩ) ἔχει ἡμίεκτα ιβ΄ (Θἴπριϊα 12. βοχύδυϊου τη), 
τὸ δὲ ἡμίεκτον χόας μὲν β΄ (θἴπρι]οβ. 6. βοχύδυϊουττ) 
χοίνικας δὲ δ΄: 86 Πἰμαϊ τη ΠΟ ϑππηῦ 686 ΟὁΠμοθηΐοοβ 
ἈΑοργυρίϊδθο αα8ὸ σα]ροὸ αἰοαηίαυ, απ88 1Ρ86 βουιρίου ἰδ- 
Ῥυ]846 ροβίϑθβα (8 18) ἰγ85 οούγ]δϑβ. ΠϑΌΘΤΟ αἰοῖδ, 564 δππί 
ΘΠΟΘΠΪΟ65 81186 ααϑοάδιη, 8]Ό6 Ὸ ἰδηΐο ΤΑΙ ΟΥΘΒ., ἢ. 6. 1]- 

. ΄ΙΔ6. απ885 1θϊάθιι (ὃ 16) οχρ!οαῦ: ὁ δὲ χοῖνιξ ἔχει ξεν 
κοτύλας ς΄. Ποηΐαπο ὁ δὲ χοῦς χοίνικας β΄ (5ο:Πτοοὺ τηϑῖο - 
Τ65 5:|Υ76 4πρ0]85). ουθτα ἔβϑηλθη, ἀἸΘΙΩΥΒ 866 1ΐϑ ΘΧΡΙ1- 
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[816 πὶ ΠΤ 5010 51556 ρυΐϊδηάα οδὺ ΝᾺ]]Δ ΟἸΏΠΪΠηΟ; 5864 
4υϊθαῖὶς Κοςμητικά {114 οοτηροϑι!, ἀιι0 τηδίον 11}}8}10 80 
διοίογ [85 1] 6 Ροἴ, ᾿ΠΒΟΓΙρ511 δι ΟἸθοραΐγαθ, Αοσγρίϊο- 
ΓᾺΠ ΓΟΘΊΠΔ6., ΠΟΙΏΪΠ8. (1115. τι ἸΠ5] 15 ΡΌ]ΟΠΡΙ Δ 1η15. οἱ 
ΘΙασδη 1551] ΟὈ] 15. [ἀπηὰ ΔρΡἃ ΟΠ]Πη65 ΟΕ] θαι, [ἰ8ἃ 
ΔΡΕΙ55]π|ὰ υἶϑὰ 6δί οἂἱϊ ργδθοθρίδ οαπ 46 8110: ΟΥπαΐ Τη}]16- 
Ὀγὶ ἴὰπὶ 46 ἀΠσΈ ΘΗ 5 ΡᾶΓΔΠ4Ϊ5. ΕἸ ΒΘ γοηΐαγ. Πἀ4π6 1 1110 
Κοςμητικιὼν Πἰθγοὸ οἰϊᾶτη ἀ6 ροπάθγι 5 οἱ Πη θη 51}}}5. ΘΧρο- 
βἰ[απὶ ὁ5ῖ. ΠΙΠΟ δὰ 46 51} ΤΠ] Δ}1}}}15 δϑί ἴαθι}ἃ Θχοογρία 
6586 ΑἰοϊίαΓ. 

Αἀ Λοβγρίμπ) ΟΥ̓ ΘΙΠΘΙ ἰαθύδο Γονοοδηἦλη) 6556 'ρ50 
ΟἸθυρᾶίγΓθ ΠΟΙηΪη8 ἐρυκαμίμς ΡΠ. 1115 δ ϊδπὴ ΟΡ ΠΟΥ] - 
"ὰ5 νϑϑί! ρα 46 πὶ ργΓΟ αΐαγ. Νδη οἱ ἴῃ ΡΟΠάθΓΊθιι5 δἱ ἴῃ 
ἸΠΘΠΘΌΓΙ5. Τη]1ὰ δ Αδργρίϊαϑ γδί]0η65 ρογιηθηΐ. Θυδρτγο- 
Ρίογ. ΡΓΪαβΖαᾶπι ἱρὰ ἰθ}8 ΧΡ] ΟΣ] ροβδι[. ΒΟΠΏ.]]ὰ ἴῃ 
ἘΠΙΥΘΙΒΌΠ 46 60 ΔΡΡΌΙΩΘΠ(Ο ΡΓΔΟΙΜΪ[{ἰ ΠΘΟ06558 68[. 

6 απίϊφιιδϑίπια πιϊπα Αοσυρίϊα, ψιαθ ἴηι ἠϊδ ἐαδιιζὶδ 
ΤΤτολεμαϊκή σπυοσαΐμν. 

Τηΐτ10 (Δ 186 {γ65 τηΐηδ6 ἀθβογ πίαγ. 6 4αϊθ5 ἰογίϊα θὅ 
ἸΠΤτολεμαϊκή νοοραίαν οἰψαθ ΧΥ͂ΠΠ ἀποῖδο ἐγ πη αν, Ἐδάθῃὴ 
Ριο]οιηδίοδθ τηἷπὰθ ἀρ η 110 οἰ π 1η ἀπια}}115 4}115 (α}0}}}}5 
(ΥἾ1, 11. ΧΙ. 1) γϑροῦιαγ, Ἰατὴ αι}. 41.416 Ἰά ροπάϊι5 
δἴσαθρ ἀπάθ ΟΥΐΙ 6556 νἱἀθαίαν. {1 δαΐθηι ἃ οοΥ 5. οΓ ἷἃ- 
ΠῚ. ΘΧ ἀποῖὰ ΠοΙηδηᾶ οἁ οι] 05 5 θἀ ποᾶπηι5. ΕἸΠΟἰΓα ᾿η46 
ΤΠ] η86 ΡΟηπ5. 404 4α]η δΔης 486 ΑΘΒΥΡΙΔΘ Τηη86 οΟρηᾶ- 
ἴα 510 τ] αϊάθη) πο ἀπ] τὰ νἹἀθίαν ). ΠΟ ΑΘΒΥΓΙ ἃ 
βῖίν ΒΑΡΎ] ΟἾΔ ΠῚ 1181 τη] πᾶ πη ἀἶοο., οὐϊπ5 Θχδοίιπη ΡΟΠά 5 
ΘΧ Δ6Π615 ἰΘ0Π]})115 ΤΔΡΙΠΟΓ ἴδ 4116 Δη Δί} 115 ΝΊΩΪ ΑΒΒΎΓΙΔ6 ἴῃ 
ὈΓΡΘ ΠΌΡΘΓ ᾿πγΘη1 15 Θχρὶογαίιῃ οϑ᾽ ἢ). Οαοά 4αδηΐὶ [0 - 

οϑηδαγ, τηϑηθηΐ ΒΎΔΥΙΒΒΙΏ ΒΟΥΪΡΙΟΥΙΒ ΘΥΓΟΓΘΒ: ὁ χοῦς δε η΄, 
ὡς ἔχειν τὸν μέδιμνον --- ξέ ρ( β΄, εὐ ὁ δὲ χοῖνιξ κοτύλας 

ἐπ ἀμ δαΐθα ἀῸΡ]8ΔΠπῚ ΟΠΟΘΏ ΘΟ Θ τ 1η06]16 Χο. 1), 
1) Ἰποῖδθ Βοπιᾶπαθ 18 δοϊαηῦ οΎΘΙΏμη. 491, τηΐϊη8 

δυαΐοιη ΒΦΌΥ]οπα παροὺ ρσυϑητη. 510. [Ιηΐογοϑὺ 5816 84]1- 
ααδηδα]αμη, 564 Ρ]ΓΙΤ5 46 οϑυβ515, απ85 Πῖο ἴῃ τηθαϊαπη 
ῬΓΟΙΘΥΓΘ ΠΟῚ ῬΟΒβιη, πᾶ60 ἄὰο ρομᾶρθτδ 1ηΐθυ 56 οορῃϑίϑ 
6556 Ργορϑίαν. ὕπαπὶ αποᾶ μὰς Ρϑυθηθαύ 6568 δάῃ. 4 οχίυ. 

2) Τηγϑηΐδ βαηῦ ἤᾶθο ρομάρθγϑ ἴῃ σαΪη15 ΝΊΩΙ ἃ Τὰ γϑτ- 
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ΠΊΘῊ11 511 δὶ ΟΠ] Π 6 ΠῚ ΡΟΠ ΟΡ ΠἰδίοΥΙἂΠπ ΘΟ ΠΟϑοΘἤ8Π). ἀἰ- 
ΟΘΓΘ ΥἹΧ ῬΟΒΒ.ΠῚ. ΠΘΩᾺΘ ἰῃ ΡΓΔΘΒΘη ἃ Γ65 ἰδ Π| 60 1|561|6 
ΘΧαα δ ἃ οἱ ΠΠϑίΓαία δϑί, αὐ ὈΓΘν 6 (6 60 ἃγριπηδηΐο ἀϊ- 
ΟΟγ6 ᾿ἰοθαί. δεάᾷά ἤθῸ Ιη60 Π16 {πΓ6 5 5ΡΊΟΔΓΡΙ ρΡ0556 νἱ δου, 
486 τηϊηἃ Αϑϑυγία οἱ Βαυυ]οηΐὰ οἱ Ρογβίοα {ΘΓ .. οδηάθιη 
[α15586 Αδδυρίϊδιη. Π6Ὸ Ὑ67Ὸ ἃ ΡαΓβῖ8. δᾶ ἴῃ Αθρυρίθιμη 
ἰγδηϑ! αίδηη 6556. 56 σοηΐγὰ δΔηΓ Χαϊ{π|5 ΑΘΡΎΡΓΟΡΙΠῚ ΡΓῸ- 
ῬΥΓΪᾺΠῚ [1586 αἴ οχ Αθργρίο δά ᾿Αβϑίδθ σϑηΐθϑ οἱ τϑρηὰ 
ἰγαάἀαοίαπη 6556. Οτιδ ΠΏ] Π81Π| Οἴη ῬίΟ]Θ πη ὶ ἴῃ Ασρυρίο 
᾿πνΘηΪ ΓΘηΐ, 68 Π| ΠΟῚ Τηδο᾽5 4181 ΓΘΡΊαΙη αι απ δὰ ανΐα- 
θᾶπη ΔΡοΪ νου πηΐ, 564 ΠῚ 1] πἶδὶ ππῖπ|5 δΔη {86 ΡΟΡΌΪΑΓΊΒ4 116 
τηΐη86 ΟΟΥ ΠῚ Τί ΟΠ ΘΙ ἃ Πα] γ1ὰ ΡομάθΡὰ ἀ ΘΠ νου ηΐ. 
Εαϊὶ ΙΡῚὰΡ ἴῃ Αδογρίο ρουϊπάθ δίψιθ Αἰ θη15. ὁΧχ 5010115 
[ΘΠ ΡΟΥΊΡιι5. Δ|1Ππ|4 πυ!μηϊηδηίατη, Δ] 14 τπηΘΓοαίογ απὶ οἱ ρορι- 
Ιᾶγ6 ροπάιιβ. Αἴψαθ ΑἰΠΘηΙβ. Φαϊάθιη {π|ὰθ Γαΐ10 ἱπίθι ὨμΠ1η- 
Τ]ΔΡ]ὰ οἱ πῃ γοδίουΙᾶ ροπάθγἃ ἰηίθγο ϑϑου, δοοιγαία οορβηϊ- 
ἴσπῃ μά θ πηι ἡ: 46 Αδσγρίο ποηάμιη Θχρ!ογδίμπ 65ἴ. Π60 
ἰληθ ἢ 660 ἄἀθβρ6ΓῸ [ΓΙ 6556 αὐ 4αᾶη640 6ἃ ΓΔΙ]Ὸ 1π4ὰ- 
σοίαν ἢ). 

Ὧο, ἀοβογιρία ἃ ΝΟΥΥΪΒΙο, Ταχῃ ἀθ 115 οχροϑυῖϊν ῴποιρο ἃ 
Ρ. 884---860.0. Νοηηα]]α 84 ἰάθη δυριπιθηΐασα ορὸ δὐα]1 
1ῃ ΕἸΘΟΚΘΙΒΘΙΙ ΑΠΏ8]. ΡὮ110]. 8. 1802 ρυ. 587 855, ὕπαα, 
ααδὸ ρΡοπᾶθυυη γ6] Αβϑυχτὶοσθπη ν6] ΒΘΌΥ]ΟΠΙΟΥΤΩ ατιδ 81 
πουτῆϑι που, ἴϑῖὰ ἀπαθΙαυ! πο ρούθϑύ. Νϑρθ τηϑΊΟΥΪ 
ταῖπαθ ὑπο α βυιηῦ ρΎϑιητη. 1020, ΤΙΪΠΟΙῚ Βῖγ)6 αἰτηϊαῖϊδ8 
δΥϑταίη. 810, ῬοΥσΟ ααϑ8 6Χ 1:Ι5άθια ροῃαᾶθυῖθιβ 86 ΟΙΏΠΘΙΠῚ 
δύο πη Τὸ ΠῚ ΠΌΤ Ια ΟΟΠοΟΙαἀοηάα 5᾽πηῦ, δαπιο, αὖ 
δἰσηῦ, 58} ἱπᾶϊοθ 115 οϑῦ: ῥδηθῃ, 81 αὐ1α νἱᾶάθο, ψϑυῦτα 
νηΐ ΠΟ ΘΡῸ (]. 5.), 564 Μοιμιηβθηῖϑ, ααἰ ΡΘΆ]1Ο ροϑύ 
Ὧθ δῷ γ6 αὐδοάϑιῃ Ὀσγθυϊίου ὑγϑαϊαϊ (ν, Οτοηζθοίθη, Ζεοῖέ- 
δολγῖβέ [ὦ Ροϊϊέ, μι. 111. 1808 Ρ. 898 58.). 

8) . Μοίγοὶ. ρ. 108, 188--40. 
4) αδθιθ ἄϊνθυβὶβ ὑϑυϊοηῖθιθ 6ρῸ δα δϑηᾶθμ 5π801- 

λοηθτα ἀδαποίι5 βατα, τηϊηϑη δη ] απϑτὴ ἃ ῬίοΟΙ τη 8615 46- 
Πηϊΐδηη 6555 1856 αἀὐϑδομτηῖβ Ῥίο] θη ῖθ ὨΠΙΠΉΤΊ ΔΥ115. Θαδ6 
Θἴβὶ ῬΥΘΘΡΙΌΡΘΥΘ οὖ ὕ6 ΠΟΠαΠῚ βδίϊβ 80 οτηηῖθτθ ΡΥ θὰ5 
ΘΧΡΘηδ8ἃ 6]οααϊ ΨΟΥΘΟΥ, ὑδιηθη, αὖ 8111: παθοδμῦ αα1ῦτι5᾽ δι 
Δβϑθηθιϑηαῦ δα γοίγαρθηΐαῦ, παπο, ααἰθὰδ ἔπ παἀδιι θη 5 
ταθϑ Ὠϊδαίαν οοπίθοΐαγδ, 10 ΤΠ] 6 410 ῬΥΟΡοη δὴ. ῬΥΪΟΥ Ὑδύ10 
πδθῈ οδϑύ: Επδβίο Α τϑῖου τοϊῆϑ βου. Εἰς δδὸ Μοιημ- 
5611 πα ϊοῖο δον! βαηΐῦ δυρϑηΐθὶ βὐδίοσοϑ 90, Ηπίαβ ϑίδ- 
ἰοΥβ ΡΥ ἰουύϊα {αὶ Ῥίο]διηδῖοα ἄγδοθσια, Πθηΐϊαὰθ μᾶ 66 
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2) 6 πιΐϊπα Αοασαπάγῖπα. ᾿ 

ο ΑΒΕ ββίπηα ἰδία οἵ ῬΟρυΪαΓ 5 Αθσυρίίογπι τηϊηὰ ἃ 60 
Ῥιο]οπηδ οἷς ϑογναία δία οχὶπάθ Ριο] θμηαΐοα ἀρρθ]]αία βϑί. 
64 ἂριμὰ 41105 διιοίουθθ ΠῸ ἢ ΒΡΘΙΠΘΠ405 Θἰϊδπ) τηϊηἃ (π|86- 
ἀαῃ ΑἸΙΟ χα π ΓΙ Π ἃ ἰηνθηϊ αν. 486 οἴπὶ ΧΧ ΠΟΙΆ 
6556 “ϊοαία, ΠῚ ΠΙΠ]6. ΟΠ ῬΓΙΟΓΘ Ομ Πα] οἱ Ἰ]5ΟΘΥῚ «6 )6[. 
(416 ηὶ Ιο605 βιρτὰ δχμὶθαίμηα5 (δ 46). φα] 5 ἀοοθάϊξ ἰὰθ]ἃ 
ὈΙοϑοογιἀθἃ (ρΡΓ0]. ὃ 81). Ῥγδβδίθγθα ἴῃ νθίμϑἐ 5ϑὶπιὰ Δ} ἃ 
Ροπάθνιμη ([γ. 28, 6) Ιεσίπιι5: ἣ δὲ ᾿Αλεξανδρινὴ μνᾶ 
ἄγει ὁλκὰς ρν΄, ἀλλαχοῦ ρνη΄. Ουϊά ἢ ροδϑιηίπθ Πᾶθο 
ἰθϑΠπηοηΐὰ ᾿Π 6 56 ΘΟὨΪ 91} Ῥοβϑαηΐ ν6ΓῸ [4 0}}}Π1π|6.. ἀππη- 
τη οἷο ἀπππὶ. 4ιιο ΘΟΠΒΘπἰδηθι 65΄. οοποθάδίαν. ΠαΪιι5 
ΑἸΘχδπ πίη δθ τηΐη86 ΡΟΠάπ5 δα ΡίοΙ] μη] οᾶπι ἀγΔΟΠ Δ) ΓΒ- 
γοοδπάϊιπη 6556). Ρ[οΟ]Θμηδοὶ ΓΟσΘ5. 410 σΌΠΟΡΕ ΠΙΠΊΠΊΟΡΙΠΠῚ 
1151 ϑἰηΐ, 5415 οοπϑίαί ἦ. Νᾶμη οὐπὶ ΤΟΙ]. αὶ ροϑί Α]6- 
χδηάγὶ ΤΟΥ 61 ΓΟΘ65 [ἀοἱΪ δα ηϊ. ΠΙΠΊΏΟ5 δα Αἰ[ΠΟΠΔ Ρ0Π- 
ἀπ ΘΧΡΓΪ ΏΘΓῈ ρΡοΡρογθηΐ, ΡιΟ]οιηδθι5. Πᾶρὶ ΠΠ115. αἰ ν ΓΒΌΙΩ 
ΠΌΠΙΠΠΟΓΕΠῚ ΡΟΠάτι5. 404 πηᾶχ]πη]6 τη ΡΙΟΘηϊοιτ Οἰν {1015 

. 8]΄ογδ τηΐϊηϑ ἄθ απ ρΊτητι5 {πἰὺ αἸτηϊα1α ῬΆΥΒ ΙηδΙΟΥῚ8 ἀ5- 
ΒΥΥΙΔΘ τηΐηθθ, Ἦδθο ρα οϑῦ δϑαπϑίϊο 

Α Ὑν ἌΓΧ 

ἜΣ τ ν 
ὑπᾶθ δἰ χ τξαῈ 270 : 2 -ἴοΟοη, 1386. Τοῦ τρία ἀΥὐδοθτηδθ οοὴ- 
γρηϊαηῦ τηΐηαθ6 Ρίο]θηηδίοδθ ᾿ποϑύοδίοσιδθ. --- ΑἸΐοσα γαύϊο 
Ῥομαθὺ ὃχ 115 4186 αθ πη ΑἸοχϑηάσγιπα οὖ 46 ροῃαθυῖβ 
ΑΔΟΙ δὼ Ῥίο]θτιηϑίοὶ γαύϊομθ βαβρίοου (8. 660) Μίπα Ρίο- 
Ἰϑιηϑθούθτη τηϑγοθίογϊδ, αποπίδιη ἃ ΒΟΙΏΔηΪ5 οὔτ 18 ὑπ- 
6115 Θϑαυϊρούδύα δῦ, Αὐϊοδᾶπὶ τηΐϊηϑτη Πϑυὺ 14. βδῖγο Αὖὐ- 
ἰϊοαϑθ αἀγδοβτηδθβ 1121, Ιαῖὴ ϑυμηρία Αὐἰοθθ ἀτδομπιδθ 
γϑύϊοηθ 8) Ῥίοϊθιηδίοδιῃ 6 : ὅ (8 06 δᾶπ. 8) οἰβοϊπηίασν 
ἀγϑομηδα Ῥίο]θιηδΐοδθ 188, Βσυθιβ ἰρίθαγ ἰἄθπλ ΠΑΡ 685 
τη σδίουϊθθ τηΐπδθ Ρομαθ., Θαδα γδίϊομθϑ δ] σοῦἂθ βαηΐ, 
ΠΟῚ 14 αὐϊάοιη 5θαθῦῖίαῦ, αὖ ποὺ ρσγοργΐϊσιαη ϑηθαθδθ τὰϊ- 
πῶ Αδρυρίϊδθ ροῃάμϑ ἔπουιθ, 864 ἰδηθαιητηοᾶο, αὖ Ρίο- 
Ἰοχῆϑθὶ ἤδπο τηϑγοϑίογίδθ ταΐηϑθ δα αΥδο τη 85 ΠΠΙΠΏΙΊΘΙ 85 
Ἰορτύτηθτα τ δύο 6586 1556 υἱηΐ. 

1) Ὁλ β88θρ6 ἤθΥὶ βοϊϑὺ, ἔβοι !πτηα ααπϑθαιθ απ ΠΟῚ 
ἱπυθηϊιηΐαγῦ. δοα ἰδηθη ρῬοβίααθῃηι τοΐῃϊ 1Ππ4Δ απο αἰχὶ 
ἴῃ τηθηύθτη ψϑηϊῦ, γ᾽] ἴδ ΟἸγϊβίϊατη Ὁ. 88 5. 46 Ῥίο]ο- 
τ ῖΟΙ5. ὨΠΙΏΙΩΪΒ ἴῃ 68 Τ6 Θχρ οϑηᾶε οοριίαδθθ. Οδθίθυυτη 
ΘΡῸ ἴῃ 5 ΤηΘ 8 ΠῚ γίϑιη ἱΏΡΥΎΘΑΙ ΡΘΥΥΘΧΙ, 

2) Υ. Μοιμμιβθῃ, Ρ. 40 5. 
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ΤῊ {|54116 Αϑἰδθ ΤΠ] ΠΟΥ 5 ΓΟΡΊΟΗΪ 15 τπι51{1|Π| Γαΐ, 5Θο 115 
ο5ῖ, Θαυοά «ἃ 48 οδιιδὰἃ [ΘοοΡ(. ῃἷὸ 0 δὲ ἀϊϑριιίδηάι 

Ἰοοσιϑ: Ποὺ δυΐθῃ) {ΠΔΟΡΔΠ15. Π.]]8Ππ6 Γδίϊο ΡΟ] ΘΙ δἱοἱ 
Π ΠῚ ΠῚΟΓ ΠῚ ῬΟΠάΘΓῚ5 δὶ Αἰ(οιιη [Ὁ6ΡΠ[. Οδγία δὶ γί! 0 Π65 
ΤΠΘΠΘΈΓΔΓΌΠ οἱ ΡΟΓΓΘΟΐΔΓΙ οἱ ΟΕ] ΟαΓΠ) ἃ ΡΙΟ]ΘΙηΔ615 1ῃ- 
βιΠ{πἴὰ5. ΘΟΠΡΔΓΔΠΏ115. αι} 11] Υἱχ ροίθϑί, {απ ΠῸΙΏ ΠΡ 1 
Θ.]8 ΠῚ ΟΠ 115 οχ Αἰ1οὰ ποιὰ ἃ Ρίο]οιηδ60 1 ἀοἤηϊ(]η 511, 
Αρθ γϑῦο, Αἰἰΐοαθ ἀγδοιπηᾶθ Υ δχδοίϊ5 οα]ο] 5 [δοῖαπὶ Ρίο- 
Ἰομηδ᾽οὰ5 ἀγδομιηὰβ Υ]  : μᾶηο Πᾶ})}65 5111 55: πηᾶπ οἱ, υἱ 
τ εἰ νἀ οίαγ,. 16 ρ ἐπι αὐγα5 46 Ἰηοηθίδρ ΓΙ ΟΠ ΘΙ. 

ἴλη 5815. οοηϑβίαίΐ ἤδηο Ριίο] θη) ἀγδοῃτηδιη οἱ ἴῃ 
ΘΟΙΠΡἰΔηΪ5. ΠΠΠΠηΪ5 εἴ ἴῃ ΡΟΠά γί! οηἾθι15 διιδπι ὨΔ]ΠΔῚῚ 
ΘΠ ΘηΔΓΪΔΠ ἢ 8}}111556 (δ 07); 564 δᾶπη ΤῸ ἤοΟ 000 ΠΟῊ 
ΟαῸ : Π]ὰ4 ροίϊα5 4αδογο, ΑἸοχδηάγίπα πηΐπὰ 4.816 ΡΟΠά 5 
Γμογιῖ. ΗΪὸ ΓΌΓ5115 ΠΟΠΉ111ἃ ΘΔ 4116 σ αν 551Πη8ἃ ΠΟΠτιΠ ΘΧρ]ἃ- 
Πᾶΐα διιηΐ 60 5815 ΘΟΟΙΕΪ5 γὙΘ 5110 115 1Π5Ι50Πη115; 564. [ΙηΘ6η, 
οἴ] ἀδῃηοηβίγαί 0 ΠΘΡῚ ΠΟ ροίοβί, ἰθηηρίαπαα 6ϑύ ῬΓΟ}}8}}1115 
οΟπΙθοίαΓἃ. Ρ(Ο]ΘΙηδϊοᾶ 5ίνα ΤΎχία δἰνθ Αϑίίοα ἀγδοῃπηὰ 
το ϊὰ ρᾶΓ5 [0 Α5ἰ δ. 101 1ΠΠ1π|5 βἰδίθγιϑ. Οὐ ]Π15 ἴῃ ΡΟΠά 5 8η{1- 
Χαϊ5. ΟΠ]η6 ἃΓρθηΐαπι ἴῃ Αϑἰἃ βἰσηδίμπι 6ϑι ἢ). ἔχ 60 5[ἃ- 
ἴθ γθ. ῬΓΠΠΠΠῚ ΘΗ ΘηΔΡΪὰ ΓΔΙΙΟη6 ἀογναίᾶ δὶ πιὰρηὰ 1ΠΠἃ 
ΙΏΪΠἃ 4αδΠ ΡΟΡΟΪΔΓΘΠῚ ΒΎΓΟΓΙΙῺ [1586 οοηϑίαϊ (δ 68), ἴα] 
αυϊπαυδρθηδῦῖα γαίίοηθ 6χ δοάθπ οΓίἃ 6ϑί, Δ] 16 Γἃ αιιδ Δ Π] 
ἀἰμπη!410 ΠΪΠΟΙ, 4ιδη ΒΑΡΎ ]οΟηΐαη Πδγοάοίο διοΐογα νοοᾶγ 8 
ΘΟΠΒ.ΘΥΪπη15). Εδάδπι δυίθιη οϑί ΑἸθχαπαάγίηδ τηἷηᾶ, 46 

8) Τιοριἄτπηθσα Αὐδῖοαθ ἀγδοῆηδθ ρομᾶπβ οϑῦ ΟὙΔΗΊΙΩ, 
4,806; πδροὸ απϊημααϊθα ἀποΐία ἔδοϊπηῦ ογϑιησα. 21,88; Πο- 
Τὰ δοχία ρδὺβ ρου. 8,64: 1ἃ Ἰεριύπησμα Ροπατ5. Ῥίο]ο- 
Ιδῖοδθ αἀγϑοῆηδ ἔπϊδθθ οχιϑύϊηο. 146πὶ, δὶ νϑῦϑ οϑύ 
τηθϑ βοηὐθηΐί ἃ, οἰβοιθαῦ οχ τηΐπα ΑΙΟχϑηαγηδ, α88 ΟΠ 
160 ἀγδοβηηδβ Ῥίοϊθιηδῖοαβ, Βοηθηο ϑαΐθη Ροπᾶθγθ 20 
ὉΠ ο85 Ὠαροθδῦ, Αὖ ἀγδοῆμηδ 8,04 ργῃ. υΐη οὔϊδπη σνϑίι- 
δθιδιηα Ῥίο]θιηδίοδθ ἀγϑοδηδθ δϑϑυϊτηδίο ἃ ΒΟΙΏΘΗ18 
δοίά ρΙϑηθ 1Ζ4θπι ργοᾶϊ (ν, 8 71 δᾶηῃ. 8). ἀα ποὺ 16- 
στάσι αποᾶ βίαίπο ροηᾶυδ 1081 Ῥίο! θιηϑῖοὶ ΠΌΙΏΤΩΙ ΡῥΓῸ- 
χὴθ δοοοαπηῦ. ᾿ 

4) Μοιηπηβθη Ρῥ. 14---18 (Μοῖτοϊ, ρ. 269). 
8) Υ͂. τ8 60 ἰοοο αυθι 8 θὅ δάῃη. 2 οἰΐανί. Νἧᾳ 418 

δ θη 8ηο Ἡοσγοδούΐθδτῃ τα ϑτη ΒΔ ΌΥ]Ο δα σοπἔαπαᾶδί οπ 
114 αὰἀδὸ 6Χχ ρομάρυιριβ ΝΙῃϊ ἰηνθηῦθ οορηϊΐα οϑὺ, ἢδ86 
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4ἃ πΠ|0 ἃρσίπη5: ἰδη0 ΙσῚ(ὰΓ ἀγδοῃπηὰθ ΡίΟΙ]θιηδῖοα5 (Ἱ, 
Πα υἶ586 ΠΘΟ6586 65... 

Ιδιὴ νἱάβ. {π86 τη686 56ηΐθηΐ 86, 4αδίθ 115 ἢ10 ΘΧΡ]]ΟΔΙῚ 
Ροϊαϑβῖ, 511 βιιπηπηᾶ. ῬγΔΘίοΥ ΔΓ 181 ΤΠ] ΠὰΠ|, 6 41ἃ 5 ρΓὰ 
αἰχίπηι5 (δ 606). τηοΓο [ΟΠ [ΓΘαΙ ΘΗ 1ἃ ΘΕ] 1181) ΠῚ] ΠΔΠ], 
786 6Χ Αϑἰαίίοο βίαίθγα [δοΐἃ δϑί. ἃ} ΑΘρΎΡ 5. Γθοθρίδῃ 
6586 ΘΔΙΏΠῈ6 τηλχίμη6 ΑἸΟχδηἀγῖδθ., 1 ΘΟ] ΓΔ 1551 0 ΘΙΏρΡΟ- 
γἷο, υϑἰ.αἰδηη {π|556. Πίηο ΑἸΟΧΔΠ ΓΙ 81 Θδπη (οἰ 6556. 
Ροπάιπι5 διίθπ οἰτι5 ἃ Ρίο] θη 60 ὈΓΪη0 118 ἀ6ΠηΪ11Π} 6556. 
τ δοααάγοὶ ἀγδοῃμηὰβ ΡΙΟ]οπδῖοδς (Σ],. δἰνο Αἰ{1οὰ5. ἀγδοὶ- 
Πηἃ5 ΟΧΧΥ͂, εἰν Αἰ{ὶοᾶηὶ ΤΠ πηᾶπὶ οἱ «ιδάγαηΐαιη ἥ). 
Ουοά ρομπάϊι5 ροβίθα βομηᾶη05 (θη 556 οἵ ΟΠ 81:15 ΧΧ 
ὉΠῸ115 ΟΟΙΡΔΓΡΑν1556. 

Πδηΐχαρ γοϑίδί αἰ ἰ8 Ἰοο5. 4ιι6Π ἰη1{10 6 ΡΟΠΑΘΙΙΠῚ 
(ἀθ] αἰ α] ηϊι5. ΘΧρ]οοίαν. [ἀπ ἃρρᾶγοὶ 15 δραχμὰς 
ρν΄ Ριοϊοιημαϊοαβ ἱπί6]]ορὶ. θυ νορὸ ἀλλαχοῦ ρνη΄ 
ΜΠΏΙ πὸη ἀαθίιμη οϑί., {1 1Ϊ δἰηΐ οιηδηὶ ἀθη Δ} 6115 
ΡοΟπάοι 5 4υοα ροϑί Νογοηθη ἰΘρΊῚ πὰ πὶ {α117). ΥὙἹΔΘίαΡ 
Ἰρὶταν 110 ἰθρογα ἰοσδίιι5 φυϊάδη., 4] Αδρυρίο ργδοίϊ, 
Προ ηΐον οχδοίο Πἰργὰθ ΑἸοχδηάγῖπδθ ροπάθγο οἰχῖ556. 6 
δἃ πηΐπιι5 ΟἸ,}Π ἀθηαΡ 5. ρΡοπάθγοί, ιιοά ααϊάθῃ ροπάιι5, 
δἴβι ἀὰὸ ἀθηδῦὶΐ ἀ6 ϑαπηηᾶ ΧΧ πποϊδγι ἀθϑιηΐ., ἰδηγ6 
ΡΓΟ α8ὰ νυ]ρα ] ΡΟΡΟΪΑΓ 5416 ΓΑ ΟΠ Ἶθι15. 58.115 ἀοου γα ἈΠ 
18). 

ἄσδθ 5160 ἱπίου 86 αἰουυαηῦ: 6Χ ταϊποῦθ 1116 τηΐϊηϑ αα81ὰ 
Ῥοπᾶογα ββγυίθ οδίθπαπηξ, ἔβδοι! ϑαηΐῦ δυρθηΐοὶ Ῥϑυϑῖοὶ 
Βῖνβ είγλοι 90 (5'πρᾺ}1} οὺ. ὅ,0); [8165 ϑαΐθιι δύρϑηΐοὶ 100 
ἔθοθυαμῦ ΒΑΡΎ ]Ομ δι τηϊηϑτη ἃ Ἡδγοάοΐο σοτηηηθιηο  δύϑτη 
(οοηξ. πέτα 8 69 δάπ. 1), 

6) Ηδ8θο ϑυηΐῦ ρυϑιημη. ὅ4θ, Ιέύϑιη ποῖα 20 ζβοϊαηΐ 
στ. ὅ40, 

7) Ηἴο ρίξαν Ἰοοῖι8Β ροϑύ Νϑύόμθμι βουϊρίαβ οϑῦ, αποᾶ 
ΓΟΡΌρη δύο νἱαἀθίαῦ οὑπὶ ποβίγα 46 δϑίαϊθ {Π1π8 δα θα]86 
βοηΐθηία (8 40). ψαγατϊη 1 ἀἰδυϊηρτιοηδατῃ νἱάθῦαν, δατη- 
τηᾶτα ὑαθα]δθ ἰοίϊπ8 δα δοίθίθιη δηΐθ ΝΟΥΟΏΘΙΩ ΡῬΘΥ ΏΘΥΘ, 
απο δαύθιη Ἰοοὰμι ροβίθα δαάιίππι 6556. Νϑι ἀπππηὶ αυοα 
ΤΟΙΙπααϊαν, ἰοΐδπι {θραϊαπι ροδὺ ΝΟΙΌΠΘΠῚ ΘΟΙΠρΡΟϑιΐδτα 
6556, ΡῬιορίθγθα δδίπαθυθ ΠῸῚ Ἰἰοοῦ, ααϊᾷ ΟἸΔΏΪΠΟ 80 60 
ἀθηδυΐο αἋἹ οϑύ βϑρύϊπηα ἀποΐᾶθ Ρ 815 Ροπᾶδγιμ οὖ τη 6 η81- 
ΥαΥαΠπὶ Πύὺ δοϑυϊτηδίϊο. 

8) ΤΘΏΔΙΙΙ 158 ΝΟΥΟΏΪΔΩΙ ἔδοϊπηῦ ουϑιήτη, 539, αὰ86 

ΘΟΕΙΡΤ, ΜΕΎΒΟΙ,. 1. 8 
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6 ργυοργία Ῥιοϊοπιαθούιι πιΐπα, χα ροϑδίεα Αἰέΐσα υοσαΐα 68ὲ. 

ΟἹ Αάπαο ἴῃ [4}}1}}15 ΡομἀθγΊὴ οἱ ΠΠΘΠ Β.ΙΓΑΡ ΠῚ ἀτπιὰ5 Ασργ- 
ΡιΪὰ5. Π]Π85 ΘΟΙΠΠΊΘΙΠΟΓΔΓῚ ΥἹάΠΠη115. ἀΟΔΡπῚ αἰ ογὰ Ρίο016- 
Πηδῖοα ΔρΡΘΙΙαΐαΓ.. αιοά Δη 4 αἰδδίμηαπη Ασργρίϊογαμπι ροη- 
ἄτι5 [1556 5ΌΒΡΙΟΔΠΊΓ, δ᾽ (6 γὰ ΑἸοχδη τίη, 486 ΘΧ ΔΡσθηίθο 
βίαίθι Αϑίαίίοο ἀθάποία οϑὲ Ππαρυϊ4α6 ῬΙΟΙΘΙηαἰοὰ ἄγδοἢ- 
τηὰ5 ὦ. Αρ6 νϑῦγο; πυ]}]δηθ. 5ιιἃ τηϊπἃ Ρίο!Πιλ6 05 1508. 
6556 ἢ 4υϊά, απ οἠηηὶ ἀγδομπηᾶθ 6 ἀὐἀθοοχιη Γαΐ! 06 5118} 
Τηΐηδ1 ΟΘηΐΘΠΔΙΪΔ ΠῚ ΟΟΠΥΘΏΪ556 ΠΘΟΘ6586 511. 1ΠΠ05Π60 ΓΘΡ65 
ΡΓΟΡΓΙαπῚ ἀγδομπηαθ ροΟπάϊι5 ΠΑ }111556. τη ηδτὰ ΠΟῚ ΠΔ}}1115568 ὃ 
δορά φυϊὰ πη] ἢ οχϑίδηϊ ΟΡ 155] πηὰ οἷ 5. πη) ἀΐσ0 ΠΏ]η86 
ἀοουμηθηΐα. δογνδηίιν ῬΑΡ5115 οἱ ΒΟΓΟΠηΪ σοοΙρ  αγρὰ Αθργ- 
Ρ(ΟΓαΠ Ροηάθν ἃ. 6χ {α1}0Ὲ5 οἱ ἰρ8ἃ ΡιίοΙ Θπηαῖσα τηΪπηἃ οοηΐ6- 
πᾶΙΐὰ οἱ νὰγίδθ οἷ5 ρᾶγίθβ. ἃ 561η1558 δ ἀγδοῃηηδπὶ (101 46 
ΟΟρποβοδηιι ἢ. Ηΐπο ἰμπδίδῃι ΡιΟΙ]Θιηδίοατη τηΐηδῖη ΧΠῚ αἢ- 
Οἰὰ5. ἈΟΙΠΔηΔ5 [Δ [1 ΠΟ} ΔΘ 48556 ΘΧΡΙΟΓΑἰ ΠῚ ΠᾺΡ ΘΠΊΙ18. 

[8Π| ἰῃΐθι ΟἸΏΠ65 οἱ νϑίθγοϑβ διιοίογ 5 οἱ 605 41 ποόίγἃ 
δοίαίθ ἀ6 ροπάοειθι5 βου ρϑογιιηΐ ἤοὺ οοηβίαϊ, Αἰἰἰοατὰ 

δΔατηοάπηη οχῖριιο πηοτηθηΐο αἰ ογαηῦ ἃ ἸΘρι πιο φαοα αἰχὶ- 
τη ῬιοΙθιηθθουατη ροπάσγο (8αη. 6). : 

1) Ῥυϊηὰβ βδῖρου ΠΟμΠ]1ἃ ΘΧ Ππῖδβ Ροπάθυθυ8 ΡῬτούα 
(ῤδιγοϊοσῖο ἡ. ὅ8). ΑἸῖὰ δάάϊαϊδ Θαθῖρο, οαϊὰθ 6 1ΡτῸ 
(1 Ρ. 188---198) ὁοροὸ πὸ ααδθ βθααϊίατ [Δ Όα] πὶ. Θοτα- 
ἘΡαΙ 

᾿ 1 (φυοῖρο Ρ. 188): σαϊϊοιι γομϊό ἃ δεζαςα Ὑαϑοέειι- 
86, ρογζαπὲ τπὸ ἵπϑογῖρίϊοη ᾿ΠΡΡΘΘ ΠΕ Μιιόθ 
ἄμ ἤοιμυγα, ρϑμαιὺ ΟὙΔτήτη. . πο: 99.52.10 

2 (ἃ ν. 189): ρείϊέ ροϊάδ, ΠΠιιδέ6 ἄμ 1. τι. 8118 1106, {7 
8 ((ὰ Ρ. 190): ροϊάς ὁπ 56γρθη ἕξη, πιαγχιιό 416 ἔγοῖβ 

»οίπίξ, Πμδόε ἀμ ὧχν. ἃ. ϑύθθι. πὴ νοεῖς 89.060 
4 (βαῖρϑυ Ρ. 58): ροϊαὰς ὁπ ὕγοηχζθ, ἰθϊάθη , . 59,12 
᾿ ((α. 1014.): αἰΐθυασα ἱρθιᾶθη . . ἘΝ τος τ 68 
6 (φαοῖρο Ρ. 190): ρεοίϊέ ροϊας ἐπ ϑογρετιίῖπο, 1Ὀ1άθτα 29, 48 
ὦ (ϑαῖρου Ρ. 8): ροϊα5 ὁπ ὄγοηζε, Ἰθϊάθα . . . 29, 87 
8 (φαοῖρο ρΡ. 192, 60]]. Ρ. 664): οιδε ἄπ ἰγαυαϊϊ 

αοἤουό, ογπό απ Πίοὲ α᾽ αγὐσεπὲ ἱπογιδίό δ ἔοι- 
ες 8565 αξθς, δὲ [οη υοἱὲ 5ιι7 ἤπια αἰ εἰ 5 ἴθ 5 σα" 
τασίογοβ ΟΥΘ.5 φαπιπια δὲ αἴρλα, ο᾽ δ5ί-ἀ-αἴγα 1 
ποθ, ᾿θῖᾶθὰ ς πεττος θῖν. ῶθ. 00 

9 (14. ». 191): ρεέϊί Ῥοίαρ ὅπ τ, Βογοιτηὶ 1π τηῖ- 
560 ΤΩΣ Ἐράϊς : ᾿ς. 14.4.68 

10 (14. Ρ. 198): ροϊάς δπ ὄγοηζθ, Μαρέο ἄμ ζ..... 8081 14, 28 
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ἀγδομηὰπ) ἃ ΒΟΙΏΔηἶΪ5 ΟΠ 5110 ἀθπαῦῖο ἰΐὰ Δα ροΓαίδῃη 
6556. υἱ οἱ ἰα]δηίαπη Αἰ(οπὶ ΥΓ τ1Π1ἃ ἀμ Γ ἢ. ΠΟΙ 
ἀγρδο πηγὴ. 5 σηϊΠοδΓοί οἱ σγαθοὶ {ΠΟΥ ἰθρΟΓ απ 50} ]- 
Ῥίογθα [6 γ6. ϑθΏρ6 Γ. ἘΠῚ ἀθηλΓ]05. ἰμ 6] 6 ρογθηΐ, δραχμάς 
ἀϊοογθηΐ. Οἰηηΐπο ρίζαν ἴῃ να] ρα 5. Γαι οηΐ 115. πᾺ ΠῚ 
ἰπίον. πᾶθο ἀἰβοῦίπιθη ἰδοϊθδηΐ ̓). Οαΐθιι5 διιϊοη ἴῃ ρΓῸ- 
γΙ ΠΟ 115 ΠΟΙΏΔΩΙ ΠΡΟ ΓαΐΟΓῸ5. ΘἀἸχθυιηΐ, αἱ Αἰἰοα ἀγδοἢπηὰ 
ἀθηδγῖο δοϑ πηϑγοίαν, 101 ᾿ρϑαμῃ ἀθηδγ απ Αἰ(16ὰ6 ἀγΔΟἢ ΠΊΔ6 

11---18 (1. ». 189): ἐγοὶς ροίϊί5 ροϊα5 σαγγόβ, πη ὕγοηζο, 
11 ἢ, 8085, 8061. δ0ὅ2, αὰ886 ροηαπηΐ ροΥ. 

8,02, 8,57. 8,8θ. 
Ἠπὰϊο ἐῦαϊαθ πὸὰ ἀαδῖΐο αὐΐη Ρ] γα ΘΧχ 8118 τητιδ618 
ῬΡομᾶάοσα 84αἹ ροβϑίηῦ; 8684 πᾶθο 1058, ἀαϑηθὶ γ68 τηοχηθηΐὶ 
Βι0, ἀθοϊαγδηῦ. υοᾶ πὰησ ΡΌΓΤῸ Τὶ ργυϊύαϊα 58 015 θχρὶδ- 
ΠΔΥΘ ΠΟ Ροβϑαπη. θα ὕϑδιθθῃ Ποὺ ΘΟΙΙΠΘΙΠΟΙΤΟ ΠΟβίΓδΘ 
τὰθα]86 ρΡοηάογὰ 1. 2. 9 Θχ θυ ἱρϑϑιῖὰ τηϊηϑιὴ Ῥίο] πλδὶ- 
οδηὶ οἰσβαθθ 56 ΠΊ 1556: οὖ βϑιηπηοΐϑιη, Εἰχωοίαμη ἸρῚ ΠΤ 
Θἴτπι5 τηΐϊηϑθ ΡΟΠαπ8 Β.Ὁ ΠΟΥ Δ 5. ΠΡΟ ΔίΟΥτι5. οΟ ΠΟΙ αα1- 
τηῖι5. {1556 τι θαϊπτη 6Χ 15 Ξξξ ρου. 852,6, ασὰ886 ϑιχηπηδ 45 ΠῚ 
ῬΥΟχίηΘ οὑπὶ ἀγδομτηδ ΟἿ. 8,51 σοηνθηϊύ, αα04 ρομπάιι8 
Ῥιο]οιηδ 61 1ἢ ΒΙΡΏΘΠΑΙΒ. ὨΠΙΏΤΩΙΒ5 56 οα βαηὺ (ν. ΜοΙητη56ῃ. 
ῬΡ. 40). Βοίᾶπο δαΐθηι ροῃμάθυθ δϑᾶάθιη ϑβϑυϊμημηα οϑῦ ππ- 
οἴδταμ 18 (ἰοῦ Θηϊηὶ τπιποΐϑ6 Ια ηὐ οΥ. 884.17). Οοίονα ααδθ 
ἴῃ πδὸ δῦ Ἰαίθηῦ ὈΥΘΥῚ ΟΥ̓ΘύΙΟηΘ ΘΧΡΘΟΙΪΥΙ ΠΟῸῚ Ροβϑαηΐ. 
Τδῖλθη μοῸ οοτίθ τηδηϊξοδύπτη 6556 νυ] θαυ τηϊηδηὶ Ῥίο]6- 
ΤηΘΙΟΔΥΩ 510 ΤΟΙ ΔΠΟΥΙΩ ἱΠΠΡΘΙΪΟ ΠΟ ἴῃ 100 αΥδΟΠΙη88, 
8564 ρῬΙδῃθ δᾶ ᾿ἰῦγταθ Βογηδϑηδθ 5: Π1Π1{πα]Π θ᾽ αἰ γ β58 ἢ 6556. 
ἜτρΟ, βἰαατϊάθια οὐμηΐα ἤδθο ροπάογα δα Βοιηδηϑτη δοὐδίθυα 
Ῥουθηθηῦ, ῬΟηδπ5. ποϑίγϑθ ἴαθυϊαθ 8 Ππαρομάμπιῃ οϑὺ ῥ͵Ὸ 
ααϑαγδηΐθ δῖνθ ὑὐϊρὰ5 ὍΠΟΙΪ8, ρῬομᾶργα 4 οὐ ὅ ρτὸ βοχύδῃς- 
Οἰδπ8: ὕστα Ῥοπάθγα 6. 7. 8 δῦ ἀποῖϑθ (αὖ ΘΧΡΙΘ5518 0- 
15 1 ΡΟηᾶΘΥΘ 8 ϑδουϊρίθιη ὄχϑίδῦ), 9 οὖ 10 βϑιηυσποῖϑθ, 

Ο ῬΟΥΙ͂ΤΟ, 81 ποβίγϑ γϑίϊο γνα]ϊϑὺ, βϑιπαμοῖα παροὺ 4 ἀγθοἢπι88 
-- οὗ γϑρϑυϊαπίαῦ 4 ραμποία ἴῃ ρομᾶρχθ 9 (γ. Θαοίρ. ρΡ. 191) 
- ἰοία τηΐηϑ, αποηΐϑιῃ [0786 ᾿ηϑίδυ αἰνιαϊθαῦ, ἀγϑοῃτη 85 
96, ποὴ 100. Ηδθο ΟἸΠΏΪηΟ 5815 ὈΥΟΡΘΌΙΠΙΩ δαηΐ, 
116 ατἷδ δὴ ΟἸηΠἶα πίθου 856 ΤΙΒΟΘΥΙ ΡΟ586 δχιϑυιτηθῦ, [{Π{]- 
απ οὖ τη ΡῬίοϊθιηδῖοα βθοθμθηᾶδ οϑὺ ἃ Βοιηδηᾶ 10 τα 
οὐ ἀπο Ῥίοϊοιηβίοω 4 Βοιηδηδ, ααἱρρθ 4186 Βοιηδηαιῃ 
Ῥομάὰβ. δ᾽ ααδηΐο βαρογθηῦ, οὖ ααϑδ6 ἀΥΔΟΒη8 6χ ὑποῖδ]] 
τΤαίϊοιιθ ρ8.5 9018 Ῥίο]θιηδίοδθ τ]η86 ζαϊξ, 684 αἴγουϑθα οϑέ 
ΠΟΙ ΒΟΪΌΠ] 4. Ομ8ΠῸ ἀρθηδυο 564 οἴϊαπὶ 8 νϑίθσθ Ῥίοϊ]ϑθ- 
Ιη8108 αἀΥϑοῆτηδ, 4186 Θ᾽ Βα. τηϊη8 6 ΡΔΥΒ ἔαϊ 1000 ς 

2} Υ. Μοίγο!. ρ. 188 8. 
9ῈΈ 
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Ἰοοῦπηι, ἤοο 6δἰ γϑρίδθ ΑἸθχαηήγαδθ, οσοαρᾶγα νο]αθυ ). 
ῬΡΟΓΓΟ οὕ Αἰἰοὶ (οι ΔΓ ΟΠ μηὶ ΡΟΠάτι5 ἀιδίου 5 ἀθη ΓΙῸ 8 
ΤΠ] 6 5.0 ΘΧΘΌΡΘΓΑΓΟΙ ΘΟΩῈ6 Πηδίογθ ΡΘΘΗΪ ρΓΘΙΪο ἰθίγα- 
ἀγδοῃτηᾶ Θϑ86η, ΠΟΟΘΒΒΆΡΙΟ [δοίη 65΄. αὐ 6ἃ 000 ΤΙΏΘΓΟΪ5 
ΠΑΡ οΓθηΐα" ἢ). ΜΙηΪπ6. νογῸ πᾶθο ΒΟΙΠΔΠΟΓΙΠῚ ΔΘ 5{ἰπηὰ 10 
δ Θχδοία πη ΠηΪπδ6 δῖ (Δ]6η11 ΑἰἸοΪ ρομάπι5 ροΥ ΠΡ Ρο- 
ἴα. Νάμῃ ἴἃ Πα}]τπ οί ροπάμβ. αι Θχ ΠΌΙΏΠΪδ ῬΓΘΙΪο. 
ἱπη Π]Π11 {15 ΘΌΒΡΘΗΒ1ΠῚ) 511. Ουϊά. φαοά ΙΡ56 ἀθηδγίαβ. ΟΠ 
ΡΓΪμηη Αἰϊοα ἀν Δοἢ μη ἃ ἈΟΠΊΔΗ15 δΔοϑι πηδία οϑί, 860 {1Π|ἃ 
ΡῬᾶΓ5 πποῖδθ. (απ διιΐθηη ἃ ΝΟ ΡΟἢΪ5. (ΘΙ ΡΟΥ 5 οοἴανὰ [011 Ὁ 
ΝᾺ Δ 6χ ἱποοῦῖο ἀθηδγιὶ ρομάσγο {Ππ4 ΑἰΠοἱ (ΑΘ 
Ρομάαϑ Γοροίϊ ρυίοϑι φιοά ἃ βου Ρ(ΟΥΙθιι5. δοίϑι 5 ̓ηρογᾶίο- 
Υ]ὰΘ 5ΔΘΡΙ5 ΘΟΙΠΙΠΘΙΟΓία. ΝΘΙηΡ6 οπὶ Αἰἰοὰ ἀρ ΔΟΠΠηἃ 
ἀθηαυῖο Δ66118}15 6558 ρα ΓαΡοία., ἀθηλΓ 15 δαίθη Οοἰανᾶ 
ΡῬᾶΓΒ τπιηοἶδ6 6556ΐ. τηἷηᾶἃ Αἰτοα ΠΟ αΐ τποῖὰ5 ΧΙ 3. οἱ ἰδ- 
Ιϑηΐαπ ΠΡγὰ5 1Χ]] 5. Αἱ ἰδιηθη νϑγατῃ Αἰ(10ὰ6 τη ηΔ6 ΡΟἢ- 
ἀτι5. 6558 ΧΥ͂Ι ποία Π6 1115 Ταϊάθιη [ΘΙ ΡΟΣ 5. ἰρηογᾶ- 
Ραίαν . Νὰ πη], ροβίψιδπι Αἰοα ἀγᾶο πᾶ οὑπὶ θη 10 
δΔΟ]αϊρογαία οδ΄. ἰρϑῖιη απ 46 π| ΑἰζΙοι πη ΡΟητ15 ἸηΠ ΘΟ ΤΌΙΩ 
ΤηΔη511 ΤΠ Π]Θ (116 Οἷτι5 ΤΠ ΙΓ] ΟὈ] ]Π ἰοΓαΐδ δὲ ; 564. ΠΟΠΊΘΗ 
ΑΜΠΟΙ ἰΔ]θη} } ΑἰΠσάΘα6. τηΐηᾶ6 ροϑί ΝΟΡΟΠΘΠῚ νι]ρῸ 86 

᾿ΔΙΠαἃ ΡΟΠΙΪ 5 ὑΓΔΠΒΙ͂ΈΓΓΘ ΘΟΘροΡαηΐ, Ρ [0] 6 πἃ 1 οὕ τὴ 501]166 
ἀἴοο. ΕὙθηΐη οαπὶ Ρ[Ο]ΘΙηδῖοδ 6 ἀρ ο ἢ ΠηΔ8 ΡΟ Π15 ΥἹΧ ἃ} 60 
ἀθηδυ]ο 4] αϑὲ οοίαναᾷ ρᾶΓ5 πηοῖδθ Αἰ γγοῖ. τηϊηὰ Ῥίο]6- 
ΠηΔΙΟὰ ὉΠῸ115 ΧΠ 3, ἰδ]θηΐαμῃ ΠΠὈΡῚ5 ΧΠ 5. ἀθϑιϊπηαΐὰ βαηΐ. 
Ηδοο ᾿Ἰρὶ τὰ} πηθὰ6 ΔΓΟῚ ΠΩ ἢ [1015 68. ϑυπηπ: Αἰ(1οἱ [416 {1 
ΡῬοπάιϊι5 να] σδΡὶ Τί 0 6 ΠῸΠ ΡΓορίογοα δὰ ΠΡ ἃ5 {Χ1} 5. τὸ- 
ἀδοίαπι 6556. ζιοά Αἰἰϊοὰ ἀγδοητηᾶ ἀἄθηδγ!ο 8651} 7] 5016- 
μαΐ, 564 Ῥιίο]οιηαίουμη ᾿ϑίπα [4] η Π} {1ι1556. Θ᾽ 416. ΟΠ Δ ΠῚ 
οἱ Ῥιο]οιηδίοα οἱ Αἰἴοα ἀγδοῆπηα ἀθηδγ9 ΔΘΟΙΪρΡ ΘΓ ὈΔ (ΙΓ, 
Π]Π15 δοουγαία Αἰἰοἱ ΠΟΙΊΘη ΠΡ ΟΒ1{11Π| 6558. 

Ἀοϑβίαί αὐ {Πππη ΑἸΟχα ΓΙ ἤττη ΒΟ ρίοΓθιη. 46 4110 ἰη[Γἃ 
ἀἰββθγθηηιθ (δ 99), ργαν βϑίπηαπη ἰθϑίθιῃ οἰΐθηαβ. ΟαΪ 6χ- 

8) ΚΝ. Μοιηγλβθῃ. Ρ. 690 5. 
4) γοΙα5. Μϑθο. αἰβίυιθ. 8 4. 
5)... Οδ]δη. 6011. ὁᾶρ. ΠῚ; 1 (ργο]. 8 51), ΤΧν 1 (Ρτο]. 

8 62). Οοπδίδί οἰΐϑδιῃ Ἐπ θοϊσαμη ΔΡΡΘΙ]αύαμη 6556. ΡΥΟΡΥ τ ὴ 
ΑΟΌΔοῖ 8] Θὴ  : ρομᾶπ8 (ν. Μοίγοὶ, Ρ. 148 δάη, 11). 
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ΡΓΘ5515. γϑθὶ5. οὶ! ([ν. 9ὅ, 2): τὸ ᾿Αττικὸν τάλαντον 
ἰςοςτάειον τῷ Πτολεμαϊκῷ καὶ ᾿Αντιοχικῷ καὶ ἰςάρι- 
θμον ἐν πᾶςι. Ριο]οιηδίοιπι ἰστίαν Δ] η πὶ 4185] [πη 4ἃ- 
Π]Θ ἢ 1 510 101 αἰ 6 Αἰ(ἸΙΘ ΠῚ ἃ6 4 11816 6856 5 Ποδί. 

᾿)δηΐψαθ δά 14 ππ46 ἀἰσι 588 δὶ ογδί!ο τηθᾶ Γθυθγ {{Π|. 
Βαϊ ἴῃ Αθρσγρίο ΡίοΙΘπηαῖσα τηϊηὰ (ἃ ἀγδοβιηδγαπὶ Ρί016- 
Π]ΔΙΟΔΓΠῚ. 48 π| ἰηἰδοίδπη ἈοΙηΔΠη1 ΓΘ] ΦαΘΡηΐ. ἢἶδὶ {αοα 
ἘΠΟ1411 Τα ΠῸΠ6. αἱ ν] 6.1, 641} αἀἰν 6] )αηΐ. ῬΥδδίογθα δα θη 
8]1ὰ ΠΊΪΠ115 ΔΟΟιΓία τη] Π86 οἱ [8] 6 11 6 β{1π|αΐ10 ΟὈΓηαΪΐ, 6Χ 
{ἃ ἀγαοππηᾶ ΟΠ ἀθηδυΐο δοαϊρογαία ἰδ] θη πὶ δὰ 110 Γὰ5 
ΧΙ 5 γοάδοίαπι οϑἱ, ἰά{6,, [σα ἀΘ ΠΟ 5 ΓΑνΊΙη115. ΑἰἸΟῈΠῈ 
ἀρΡΟΙ]αΐαπη. 

226 ἰαϊοπίο Τυγῖο, Αἰπιϊοομοηδὶ, Ποδγαΐοο. 

(θὰ 1116 ΑἸοχαπάγίππι5 ΒΟ Ιρίον 4αθη τπ060. οἰϊανίπιι5 08 
ῬιοΙθιηλ]ο0 ἰ]θηΐο Δ6 4816 [αἰ556 ἀοοοὶ ΑἸ 10 ἢ 6 ἢ. 56 οἵ 
Τγνία τ. Ἀδο θη 6. ἤᾶθο αι!άριη; πᾶπὶ οἱ ΤΎΓΙΪ δη 1 {81- 
ἴι5. ΘΟ θπιὶ 4110 ροβίθᾶ Ρ(οΟΙ ΘΙ Δ6Ὶ ὨΠΙΏΙΠΟΓΙΠΏ ΡΟΠΕΘΓΘ τι5] 
ΘΡδηΐ ἢ) οἱ δοίθιοι δ ϑιυγίαθ γθϑθβ. 4ὰ] ΑΠΙΟΟΙ πη. ΓΟσὶ 
βϑίθιη παραθρηΐ, οἵδ 1081 δ Αἰμοᾶτη ΠΟΙῚΠΔΠ) ΠΙΙΠΊΠ10 5 
ΒΙση θδη}. [ἀΠ]6 ῃ Δ] (6 γ1ΠπΔ νϑἐτιβί πη οἱ ρΡΟραΪαΓῈ ΡΟΠά 6. 15 
ΘΘΠ115 ΠΟῸῚ ΘΧρυ]ογιηΐ. Τιυχ 58} Απριιϑιϊ ἱπρ Ρ]0 οὐ ΠΟ- 
ΨῈΠῚ Π.ΠΏΠΊ05 5]ΘΉ ΔΙ 1115 ΑΒΓ ΟΟΠΘΉ 51}}115 ΡΘΡΠ  ἰογθίαν, Πὶ 
ΠΟΠ Αἰιἰοᾶπι ΠΟΙΏΙΔΠ). 564 ΤΎΓΙ ΠῚ να Ρ[Ο] ΘΙ ΔΙ ΟΠ ΡΟΠά 15. 
4υΐρΡρα ᾳυοά ἢοιμᾶηο ἀθηλυ 0 ΡΓΟΧΙΠλ11Π) 6556 [. 5641] {π|55] 
5ιη 1). Πίπὸ ᾿Αντιοχικόν ἰὰ ἰα]δηίιιπη ΔΕ] αίτιμη δίᾳιιθ 
6 ἀδῃαριο ΠΡ γ15 ΧΙ 5. δοϑιϊπηδίαμη. 

Πδπηΐαᾳαθ φιαγίο Ιο60 1{Ππ4 ἰᾳ] ηίατη ἃ ΓΘ πτὴ οϑὲ ααοά 
ΟΠ ΕΡΙΡδηΐι5 ([ν. 82, 84, 87) Ἰ|ργὰβ Ἀοιηδπὰβ ΟΧΧΥ͂ Πᾶἃ- 
θ᾽ 158586 ΒΟΡΙθᾶϊ, ἀρρᾶγοι 1ἃ οἱ Ῥιίο!θιμαῖοο οἱ Τγγῖο οἱ Αμίϊο- 
ΘΠΘΗ51 ἰά]θπΐο ἀἀρ0}0 πηδὶιι8 {π|586. Εδὶ ποὺ Η 6 ὈΓ ἃ ΘΟΓᾺΠῚ. 
41] οἱ δι ααϊίι5 [46 ηΔ ἃἂὸ ῬΠΟΘΘηΪο65 ροηάπ5 μαθποραπὶ. οἱ 
ΟὟ ὈΓΙΠΊΠ ΠΙΠΏΠΟ5 55 ηᾶΓ6. ΟΟΘρΡΟΓΙηΐ, δα ΤΥΓΙΟΓΊΙΠῚ 
1θ νἀ Γδ ΟΠ ΠΟΤ ΊΙΠ 511}}}}Π{π||π|6 1 11105 ΓΘοθγαηΐ 510105 15γ86}}5 
4105 ἀϊοοθαηὶ ὅδ. 5101 δααΐθπι νοοα]] πὴ ΟἾΠῚ βίαι ο "6 ΠῚ 5|Ν6 

1). Μουηβθῃ. Ρ. 88 5. οὖ φιθίρομθίη 1 ἢ. 818 .5.) 
1Π ". 80 ,88. 

2) Υ. Μοιῃμιβθῃ. ρΡ. 71 5. 
95) . Βορϑοκῃ. Ρ. 67, Φαυοῖὶρ. 1 Ρ. 94 55., 1.6ΥΥ, ὅδε- 
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αἰ ἀγδο μι 5] ρ ἢ] Ποοΐ, ΠΟΡΓΑΙοιιπὶ ἰΔ] ἔπ πὶ οοηϑίαί ΠῚ τ 11 ἃ 
510] Γιιπὶ ΠΑ] 556 ΤΎΓΡΙΟΖΙΘ δἰνα ῬιΟ]μηαῖοο ἰα]θηῖο ἃ] [6 ΓῸ 
ἰδηΐϊο ΠηΔ1]5 [1556. Αἰἴφιιθ οχϑίαϊ δἰ αϑιηοάϊ ροπά5. δά πη0- 
ἄσιπη πηθ]ΓᾺ }116. φαοά Μοηί[Διιοοηι15 ἀσβογίρϑιῖ ὅ), αὶ οὐ 
᾿ηϑοῦρίππι οἷ. ΡΌΝΏΟ, ΟΧΧΥ, ΤΑΙΈΝΤΥΝ ΒΙΟΠΟΒΥ͂Ν ΠΙ, 
ἢ8})65. ἰρϑμη Ποργαίσαηι ἰα] θη πὶ οἰπϑαπιθ δ ἈΟΙΠΔΠΙΙΠῚ 
ἀθηαγ ἢ δοϑιϊπηαίϊ πο. 6 αἱ ᾿αϑίυπῃη Ρίο]οιηδίοδα 

ἀγδοῃπηλθ ΡΟΠά 5. Ρ8.]]0 Πηᾶῖτι5. [αἱΐ 6ὺ ἀβηδγίο 4] 6ϑδἱ 
πηοΐᾶθ Οοἴᾶνα ΡᾶΓΒ.. Οἰἶπ5 ἰα]δηΐαμ ἰδοὶζ ΠΠγὰ5 1ΧΠ 5, [ἃ 
Θχαοίαμῃ Ἠθργδῖοὶ ἰ] θη 11 ΡΟ πι5. 1181 ΔΘ ϑι πη 0 η 61 ἃ Ἀο- 
ΠΊΔ 5 [δοίη βρογαν. Ουά., ααοά ΙΟβορμι5 ἰάθη Ποὸ- 
Ὀγδθογιπ (ΔΙ Θηἰτιπ (Σ Αἰ(10ὰ5 τηϊηᾶ5, μοο 65. ΟΧΧΧΙΪΙ ΠΡ Γὰ5 
ἨΒοιηλπᾶβ. Πᾶθι 556. 5 σῃ!ῇοδί, οἵ, φαοά δὰ ἰάθη) ἴθγα γράϊί, 
51η 5115 ΤΠ] ηἷ5. ΠΡΡᾺ5 ΠῚ 5 {τ} {5} Ἠΐπο οἸ᾽πι οχδοίτιπη οἱ 
Ιοστ πη ἨΘΌΡΑΙ οἱ [4] 6 11 ρΡΟη 15 ΡΓΌΓΒι5 δά ΡΟ] ΘΙ] 08ΠῚ 
ΓΔΙΙΟΠ 6) δοσοιῃηοάαϊιπι {ι|556 ν᾽ θίαγ ἢ ; νουπὶ ἘΠΟΙΠΔΗΙ, 

ΟΠ ΟἸηηΐα ΠΠΟΓΡῚῚΠΔ ἰΔ] ἢ ΟΓΙ σΘΠΘΓἃ 6 {θη ΔΓΙῸ 5110 ἃ65[1- 
τηΔΓθηΐ. ροϑβί Νϑγοηΐβ δοίδίθμ οἰΐϊδιῃ ΠΘὈγδιοιμὶ ἰδ] πίμπη δά 
ΠΡΓὰ5 ΟΧΧΥ γϑάοσογαηί. 

6 ἑαϊοπίο Αἀπίϊοολοπδὶ ροριίαγὶ αἰΐογοόφιο ᾿ἰσπαγῖο. 

09 Ηδο Ἰοπρίογο αιδοϑίίοηθ 46 νᾶγ]]5 οἱ Αθρυρίϊ οἱ Αϑίδθ 
Ροπάθγιι15 ᾿ηδ{Π{π|{ἃ ΘΟΙΠΠΠ10 1551 Π}ΠπΔ ν] ἀθέαν., τι Γ65. 418 ΠῚ 
θΡΘν 5516 8050] ναία!, δίδει! πη Πα ΔΘοΙ 46. ΡΓδθίογθαᾷ 50Γ]- 
Ρίογοβ νϑίθγθα 46 60 δγριμπηθηίΐίο ἰγδάιιηΐὶ ΠΟ ΡΓΟΡΟΠΘΓΒ. 

ϑολίομίο ον 74.  ἄὔπεξοη (Βγοϑίαμ 1802) Ρ. 40 55. 60]]. Ῥ, 
165 5. 

4) Απίααϊό οχρ]! πόθ ραν Μοηθξδποοῃ νοὶ], ΠΠ ᾿. 169 
Ρ]. ΧΟΙ͂Ψ. 

5) Ηδθα θρυβρίὶθ οσχρδηϑδίωῳ δαηῦ ὦ Βοθοκῆϊο Ρ. ὅ2. 
6) 51 νοῦ οϑῦ αποᾶ βργῶ βὐδύπιτηιιβ (8 66 δάη. 8) 

Ῥι(ο]ριηδῖοαβ ἀγδοῆπηεβ 6 οχϑοῖδ γϑύϊομθ ἔθοιθϑθο Αὐδοαβ ὅ, 
516π6 1αϑύππη ἩΘΌγδίοαμα [δ] πύπιη ἅπρ]ο Ῥίοϊοθιηδῖοο 86- 
4.816 ἔμπϊ556 τϑοῖΐθ δχὶβυϊπηδηηιβ, 5Θααϊαγ, πὖ ἩδΌγεϊοδ 
τηϊηϑ, Αὐδοαθ ρϑπᾶδὺ τηΐηδ8 132 (βῖνθ 1015 28, Ὁϊ1 1ο56- 
ῬΠῸΒ τηϊηπ85 δοουγεαῖθ 22); ϑϑδᾶρθιηααθ γϑίϊομθ (θἰθηΐο Ηθ- 
Ῥγαῖοο οοηνθηϊπηΐῦ πιΐηϑθ Αἰοθθ 100. ἘΠι0 Ἰριθα. ΟἹ ̓ τὰ 
᾿πδύπτη ΗΘ ΡΥϑῖοὶ ὑβ] 1 ρομ 5 Ἰ]Πορν. 48,6, τηῖηϑ6 οΥ. 730. 
Ἡδθο ροϑβύθα Ποιη8}1 ᾿πητ που αηῦ, οὐπὶ ἰδ] ηΐατη ἔδοθ- 
γϑηῦ ΚΙΙΟΡῚ.. 41, τη] η8Πὶ ΡῪ. 082. Οδίθυ πὶ ΘΟΙΏΤΊΘΙΠΟΙῸ ἰἄθπὶ 
ὑφ] θαῦαπι ἰπύοσ ΗΠ Θγο]πθηβῖα ροπάθγα οαϑύδσο (8 61 δάη. 8). 
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ῬΕΪΠλαΠΊ βου ρίοῦ Πριποη ἀ6 [Δ] 6 η {15 ({γ. 90,8) ργδθ- 
{ον ᾿Αντιοχικόν ἰα]ομίαπι, 404 δοά6π) ροπάσγθ 480 Ρί0]6- 
τη οαπη {1556 50 011. 414 4φποάάδη) σΟΙηΙηθιηογδί ἢΪ5 γὙ6 5 
μΗῖ5: οἶδα δὲ καὶ ξυλικὸν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τάλαντον ἕτε- 
ρον; ὃ μνᾶς μὲν ἰδίας ἔχει ξ΄, ἑξαπλάειον δὲ ςχεδὸν 
τῷ τοῦ νομίεματος ἀριθμῷ. Ηΐο ὃ τοῦ νομίεματος 
ἀριθμός 1Ππ4 ἰα]οηϊ απ 6 ἀθηδγ]ο [δοίη 5] σηἰΠοαῖ, χαρά 
ἰρ56. βουϊρίοῦ Αἰουπὶ ἃπίθα ἅρρθ!]ανὶ οἱ τοϊβηιοϊδὸ 86- 
41.816 6556 ἀἰχὶῖ. [π46 1Ισηάγ!ο ἰΔ]6η0. ΑΒΕ ΟΟΙΠΘη 51, Ό]ΡΡ6 
4υοά 56χί65 ἰδηία πὶ 511. σοηνοηϊαηΐ ΠΡγὰθ ΟΟΟΙΧΧΥ͂, υἱ ἴῃ 
δοάδπι [γᾶριηθηΐο ἰηἴγα (7). 51ν6 15. 05. ἃ Θοά 6) διιοίοΓῈ 
ϑἶνα ἃ γοοθηίΟΓ6 ΤαΟρίΔπὶ βου ρίι5 οϑί, γθοῖθ ΘΟ} 15. 6 
ἀθηλγ}} Γαι 0Π6 5} πο 0}5. 169] Πη1|8. 

ΤἌΠΙΘη Ὧ6 ἰΔΠΊ| ὙΘΡΠ) οἱ σθη 1} ΠΡ ΔΥῚ] ἰδ] 6 11 Ρ0η- 
ἀὰ5 ἰηνθηΐβ56 ΠΟ 15. νἱάθαμηαν. Εἰθηϊπ 40 [ἃ ἰΔ] θη .Π] 
404 6 ἀδπανὶΐ γαιοηθ σοπηραίαία ἸΘν 5. δϑὲ ἰπ5ῖ0 Ῥίο16- 
Ἰπᾶῖοο ἰα]θηΐο (5. 07). ὁ0 Ρ]115 οἰϊδιη ἰηΐθγοβί, αἰγὸὺ 6Χχ Ροη- 
ἄγ ΠΡ ΠΣ ΠῚ (]Θη πὶ ἀθΓΙν Πη18. [ΔΠ] 6Χ ΡΟΠάΘΡΙθῈ5 
4υϊθυβάλπι ἴῃ ϑΥΡΙὰ ΠΙΡΘΡ ΓΘΡΟΙ 5. ΘΟΒΘΉΪ ΠῚ Πα 6 Πη115 οἱ 
Απιοο ἶδα οἱ 1115 ϑυγίδα ]οοἷβ δημοςίαν. ἰ. 8. ΡΟΡυ]ΆΓοιη 
4υδηάδπι πη ΠΔΠ) ἴῃ 811 [α]556.. 116 ἨδΓΟΔΟΙ ΘΑ ΠῚ ΠηΪ ἢ ἃΠῚ 
ΒΡ] ΟΠἾ πὶ ΔΙΓ6ΓῸ ἰδηΐο 5 ρογαγοὶ ἢ). Ηδπο θη θπαγὰ γᾶ- 

1) Ἐὸὼ αυδὸ αἰχὶ ροηᾶθγα ἀθβουιρϑιῦ ΤΟΟΠΡῬΘΥΥΪΘΥ ἴῃ 
Απη8]. Τηβυϊῦ, ἀΥύοῃ. νοὶ]. ΧΙΧ (1847) Ρ. 840 5858. δαηΐ δι- 
ἴοι Πᾶ66: 

1, Ῥομάᾶϊιβ Ὀ] απ ἴῃ ὥγγϊα ᾿πυθηΐαη, ᾿ΠΒΟΥρ τη 
ῬΥΔΘΙΟΥ 8118 νου ]ϊ8 ΔΉΜΟΣΙΑ ΜΝΑ, ξδβοίΐαμη ὅπμηο ὅ7 ἃ. 
ΟἸγ. τ, (μη6 ρμοίϊίο ρογίϊοη ἄπ πιδίαϊ α ἐΐό δηϊουέθ Ραν ἨΠῈ 
“Πασίων 6), Ῥϑπαϊῦ ρου. 1068,20 

2. Ῥοπᾶὰαβ δϑποῖτῃ 16 6ῃὴ ᾿ηνθηΐαμη, ἰδοῦ ρύατῃ ΡΥ86- 
ἴ6Υ 8118 νου ΔΉΜΟΣΙΟΝ ἩΜΙΜΝΑΙΟΝ, ἔδούτπι βθοῖιηᾶο 
ΔΏΠΟ ροϑὲ Αούϊδοιπι Ργοϑ] πτη (29 4, ΟἾγ. ἢ.}, αϊτηϊᾶϊα Ρ8Υ8 
ῬΙΙΟΥΒΘ., ῬΟΠαΙ οὐ, ὅ85,18 

8. Ῥοπαᾶὰπβ ρα θθαπι Βουγίθηβθ, αὐδγία Ρ8ΥΒ. ΤῊΪΠ86, 
Ῥομαϊ σου. 267,80. 

Ηΐπο οἰδποιίαῦ ρομᾶσθ ΡΟρτΪδΥ15. ΘΥΓΟΥΌΤΙ τηΐη886 ΠΟῚ 
1ΠΥΘΥΙ5. {π|556 οΥ. 1070, αοιηοᾶο Δαΐθιῃ πᾶθο τηΐηϑ οτΐδα 
6556 νἱἀοθίαυ [Ι͂ἢ ΥἼΪη15 ΝΙΩΣ, τὖ ΒΌΡΥΒ ΘΟΙΏΙ ΘΙΠΠΟΥ̓ΔΥΙΤΗ18 
(8 θὅ 8δᾶπ. 2), ἰηνθηΐα ϑιηῦ νυ ρομπᾶρθγα, ἀπάθ ἀπι85 1π 
ΑΒΒΥΥΙἃ ΙΠΪΏ8ἃ5 1886 σΟΡΏΟΒΟΙΓΟΥ, 8]ΈΓΘΥ̓ΘΤῚ Τὴ Ὁ ΟΥ̓ 6 ΤῈ 
στ. 1020, ΔΙζοΥατ Τὴ ΟΥ̓ ΘΙᾺ 5ῖγ6 αἰ] δ πὶ ΟὙ. 510. Ιᾶτὰ 
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ἰἰοηθ οοηδίαί ἀοΥναίδηη 6556 ὃχ Αϑίαίοο βίαίθγα; οἰ θη, 
6 πη πᾶ 6. ἰοΡΕΪὰ Ρὰγ 5 {Ὁἰ{ ῬίοΟΙΘμηα θ᾽). Αἰφαὶ 9ἱ γϑοίθ 
δας αἰ ΠῚ 115 ΠΟΙ] [ἃ 6 ἀθηλγ 0 ΠΟΠΙΔ ΠΟ (τιὰπ| ῬίΟ]ΟΠπηαΐοα 5ῖνα 
Τγτῖα ἀγδοῃμπηᾶ ΠΡ ΠΑΡ πη ἰδ] οηΐα!η (6 Π πη] ηκ{πιπ| 6556. 564{1- 
ἴπ| 2 πἰ 65. (] 6 ΠΕ Ἰη]η8Π| ἀρ} 0 πηδίΟΓ ΘΙ ΡΟραΪατὶ ὅγγο- 
ΤΠ ΠΙΪΠἃ [πἾ556 Θχἑϑ πθτηι5 ὅ). 

6 Αἰοσαπάγῖπο ἑαϊοηίο Πρηπαγῖο. 

10 Βκονίίοι. ἀϊοαπη 46 ΑἸοχαπάγιπο ἰα]θηΐο ᾿Ιϑηαγῦίο., «αοά 
δυοίοῦ 46 Δ] 6ηςἰ5 ((ν. 9ὅ, 8) 5. δχρ!οαῖ : τὸ ἐν ᾽᾿Αλεξαν- 
δρείᾳ ξυλικὸν (τάλαντον) τῷ πέμπτῳ διαφέρει πρὸς 
τὸ προειρημένον ἐπιχώριον περιττεῦον. Ηϊο οὐ 
τὸ προειρημένον ἐπιχώριον ἱπίε!Π6ρσαίαν ῬιοΟ]Θμηδϊ οιιΠ} 
ἰδ] δηίαμ.,, ΠΏ ΔΡ τὴ [Δ] Θη Π| 65 {πη ΤΉ] η15 ΡΙΟΙ δ οἷ 5 

πΠΟηΘρΘη δΥΪ δ Υϑύϊοηθ 6 τηϑίουθ τηϊηδ ἔδούτϑ οϑὺ δύρϑῃ- 
ἴθιιθ βίαευ. Αϑιδύιοιιβ ου. 11,8, 6 τρϊποῦθ 5101 ῬΘΥΒΘΥΆΤΩ 
Βῖγθ ἀδυΐϊοιβ αὐρθηΐθαθ οὙ. ὅ,06 (γν, Μοιηϑθη. 60 ἰοθοὸ 
46 8 Θὅ δάῃ, 2 οἰΐανι). Ῥοῦστο οϑηύθηδῦΐα Υϑύϊοηθ 
ῬΥΪΠ.1Π) 6 510 10 ἔδοίω οδύ τη ΒῸΥ]οπῖδ απϑῖὴ Ηρϑτο- 
αἀοαβ οοΙημηθιηοῦδῦ, ἀπᾶθ ροβδίθα οτα δῦ τηΐϊηϑ ΑἸθχϑη- 
ασῖηθ (8 66), ὕππι οχ Αϑιδίϊοο βίϑίθσθ ῬΡορ α] 8.185 ΚΥΥΟΥ ΤΩ 
τηῖηϑ. Πδηο ἔϑιηθῃ, οἴη] οχϑοῦα σταὐϑίοηθ ΟἹ. 1180 ΠΔΌΘΥΘ 
ἀορογθῦ, ροβίθυϊοσθ δϑίαϊθ ρϑα]]ο Ἰθυϊούθιῃ (ον. 1070) ἔδ- 
οἴϑιη 6586 ΘΧ 1ρ515 ῬΡομαθυθ8 απδὸ δὐνα}1 ΘΟρΠΟΒΟΙ ΙΓ, --- 
Ῥτγϑθύοσθα ΠῸῚ ΟἸ οημαιη νἱαθύαῦ ΒΘΌΥ ΟΠ, ταϊη 81 
οὐϊδη 8 ΟἸ115 γοοθρύίϑιη ἔμπι5586. Νβϑαιη Ὁ ϑοάθπι Τ)οηρ- 
ῬΘΥΤΙΘΙῸ (Ὁ. 884) ἄὰαο ΟΠίογατη ροπᾶθγα ἀθβουιρία βϑαηΐ, 
4] ὕθστιπλ ᾿πϑουρίια ΔΥῸ ΜΝΑΑ[], αἰΐοσαα ΜΝΑ, αυο- 
ΥΩ ΟΥ̓ 5 ΟἿ, 1124,10, αἰΐθυστη 547 ρϑπαϊῦ, απ8 ῬΥΟΧΙη6 
σοηγθηϊαηῦ οατη ΘΘηθηϑΥ10 ρΡοηᾶθτθ 51011 (στ, ὅ,6). 

2) Ῥιο]επηδίοθηη ἀγϑομτηϑηὶ ἰού ραυύθιη ἀϑιϑίϊοι 
δύδύουϑ {π|556 ἴρ58᾽ Ὡὐπηοστ ροημάθτα, ἀθπιοηβδίγϑην. 108- 
αὰθ πο οαδὰ 86 ἔογίαϊΐο, 568 πϑορϑϑαῦῖα γϑίϊοηθ Ῥίοϊος- 
τηϑΐοϑ ταῖπϑ ζαϊὺ ἰοῦ ΡδΥ5. Ππ|85 υτῖθθ, Βϑοίθ ἱρὶϊαΥ 
ΠΟ ΘΥΪαΤ δ] θη, ααοα διιοίου 46 ὑϑιθηῦβ 6 ἀθῃαυο, 
Ποῦ οδϑὺ οχ Ῥίοϊθιηδϑῖθοο ροπμάδυθ, ἀθῆῃϊθ, ἃ πΟΡ15 οαπ Ρο- 
ῬαΪΔΥΙ ὥγυῖδθ ἰδ] θηΐο σοιηραγδίατ. 

8) Ηΐμῃς οἷὰβ ἐδ] θη} ΠΡ ΘΙ Ππαθο ροπάογϑ οἰβοι πη γ : 
ΡῬΥΪΠλτ 6 ᾿πἰδίο ὥὄνυϊδθ τϊη8ϑ ροπάθυθ, ἀουϊναίο 40 Αββυ- 
τα τηΐηϑ, Ἰ]ΟΡῪ. 180,9, ὕὰπὶ ΟΧ ἰρδ518 ροπάθυῖθιι ἴῃ γυῖα 
νη 18 ΚΙΠΟΡΥ. 128,4 ἀθπΐαιθ ὁχ Βοιηϑηογιμη φοϑὑϊη 1006, 
αὰϊ 14 δα 815 11ργ85 τϑάἀδροχιηῦ, ΚΙΙορΥ, 122,8, 
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ΠΧΧΠ], οἰπιβααθ πηΐπὰ τπ0115 Ἀοτηδηΐβ ΧΥ͂ ἢ. Ηδθο ρ88 πηϊηᾶἃ 
ἴπ τα! Πἰρρίαιγίοα (οὰρ. ΧΙ) τϑρουϊίαῦ: ἣ μνᾶ ἔχει 
[5 τε΄. ᾿ 

6 υοἰιιδἐϊϑοίπια «Ῥιοϊοπιαΐοας ἀγασἤπιαθ αδϑίϊπιαίΐοτα ἃ Ποπιῶ- 
πῖδ [αοία. 

Μοποί τη6 15 ἰοοῖ5 46 5ἰαἰπΔ αἰ[Ὰ}1.. αὐ 4114 46 ΓΘ 
σ.Αν 551Π28 ΘΟΙΠΙΠΘΠΊΟΓ ΘΠ. [(6Πὶ ΘΠ διιοίον ΤηΪηὰπ ὁλκὰς 
ριβ΄ 5 μάθεγα ἀϊοῖϊξ δὲ οοπίίπιιο δβάϊ᾽ ἣ λίτρα ἔχει ὁλκὰς 
α΄. Πδθο φυδιηνὶβ τηΐγὰ νἱἀθδηίαγ, [Δ ο} }Πἴπη6 ἰδιηθη {Ππ|82ίγδη- 
[αγ ᾽). Εἰἴδηϊπη απ οἰ ἄθπι τηΐηδ6 ἰδῆ δὲ ἀποῖδθ ΧΥ͂ οἱ 
ἀγδοῆηδα ΟΧΙΠ 5. οἰποιίασ, αὐ οἰπβιηο 1 ἀγδο !Π]ὰ5 πηοἱἃ 
μαρθοαί ΝἼ 5. τὰ ΧΟ. [Ιἰθτὰ (ἀἀ] 6 ππ5 60 Ἰο00 τ] 46 ἀγδ0}}- 
ΤΠΔΓΙΠῚ γαγιθίαία δοὶΐ ([γ. 44) Ρ] ἈΓΊΠ]0 5. ἋΟἸο ἢ τιποΐδθ 
ἀγδοῃτηὰβ ὙΠ 5. (ΓἸθ 6 ΓΘ. [ΔΠῈ ὙΘΓῸ Π]ΘΠΊΟΓΙἃ ΓΟρΘίδηη5 [ἃ 
αυοά ἰοίίθη5. αἰχίπηι5. Ρί(Ο] μη οᾶΠη ἀΓΔοΠπηὰπ ἃ ἈΟΙηΔΠ15 
ΟΠ] 60 (ΘΠ 10 (πὶ 6δὲ ποῖ Οοἰᾶνᾷ ρᾶΓ5 ΔΘ ρΟΡίδια 
6556. δρᾷ ΝοΙοπΐβ ἀθιηπη δοίαίθ ἂὰ [ἃ ροπάϊι5 ἀθπδ 5 
γραδοίτ5 δῖ; ἤᾶθο 1ρ8ὰ8 ἰσΊΓ. ΔοβΠηδίϊ0 πθας{π8π| δ 1ά 
[ΘΠ ρΡι1ι5 ΡΟΥ ΠοΡα ροίοϑί 40 ῥγΪμητπ ργονίποῖὰ [οί οϑὶ 
Αορσγρίι5. Αἰφαϊ νρίμϑίιοῦὶ ἀθηαγῖο ἰὰπὶ ἀγδοῃπηᾶ Δ664}- 
ΡΟοΓαΐἃ οι ΜΙΠΙΠῚΒ ; ΠᾺΠῚ ΟἸΠῚ 15. ἀθηλγῖι 5 5Θρί]Πηἃ ΡΔΓ5 
ἸΠΟΙΔΘ 6556ί, Ρι(ο]θιηαῖοα θη εἰγδοῆπηα τηδΔηϊ65ί0 οϑϑαὶ 
Ἰονίοῦ. Πουὶ ποὸπ ροίἰξ, αἱ Ἀοπιδηΐ Θχίθγπιμη ροπάπ5 Ιἀ{π6 
Ἰον 5. ΟΠ] ἀθηΥΓΪ, 5111 ΤΔΙΟΓΘ ΡΟΠάργθ πηΐβοουθηΐῖ. ]ΠηΠΊ0Ὸ 
δχδοία γαϊΐοπθ οδ] οι] 05 5. 4 ποᾶπηι5. Εχ 1ρ5815. ΡΟΠάΘΡΉΙῚ 
ΠΠΟΠΙΙΠΊΘΏ 15 ΟΟΡ ΠΟΥ Πη5. (δηΐὰ 51} ΠΠΟΙΠΔΠΟΙΙΠῚ ᾿ΠΠΡΘΓΙῸ 
Ριοϊ]θιηδῖοα τηϊηᾶἃ [ιθΡῚΐ (δ 67). Οἰα 5 ἀγδΔΟ Δ Ππὶ 5ῖνα 66 η- 
[6 5]Π|8Π| ρΓ[ΘΠῚ 5ἷ ΟΠ ἸΠΟΪἃ ΟΟΙΏΡΓΔΙΏΙ15. 4ιιοί ἀγδοῃ πη 
ἴῃ ἀποῖδη) ἱποῦργιηΐ ἢ ΕΘ ϑθρίθμ οἴιπη 561η1556 ὅ). ρΡ6Γ- 

1) Μίπδ Ῥίοϊθιπδῖΐοα ὃχσ Βοιμδῃουαμη γϑύϊοηθ, ααϑηὶ 
διιοίου (6 ὑϑιθηνβ βθααῖαν, οϑῦ πποϊϑυιμι 121: 8646 Π15 
ααἰηύαμη ραγίθιῃ : πηῦ τιποῖδθ 1ὅ. Ὑι146. ΟΠ γιβϑύ, ῥ. 82. 

2) πιθούδμι οἷτι8 ὑϑὶ οορποβοθηᾶδθ σίϑιη τηοπβίγανιῦ 
ΟἸΥῖϑῦ. Ρ. 82 5. 84 5. 

8) Ῥοπάοτδ ἴρϑῶ, τὖῦ ἀοιποηβίγαξαια οδϑὺ (8 67 δάῃη. 1), 
Ῥτοάπηῦ τηϊηϑτη ρῪ. 852,6, ἀΥΘο 8) ΡῪ. 3,59. Η8πὸ ἀΥ80}- 
Τη δὴ ΘΟΙΊΡΥα οατὰ ποῖα Βοιηδϑηδ ΟΥ̓. 21,29: οἰβοιίαγ, αὐ 
ἀὐδοῆσηδθ 7,714 ἱπουγγδηῦ ἴῃ τιηοίϑιη, Αὐὖὐ 14 αποᾶ ἀἰϊχὶ 
αΥδοθταθθ ρομάσβ ῥϑα}]10 Ἰϑνῖτιβ ἑαϊύ, Ὀῖναθ ἀποΐϑια ἴῃ 

(} 
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ἰηἶθ δίψα (α]θηι}5 οἱ διοίου 1116 4ι6 πη) ἰηἰ το οἰ αν] πη 5 
ἀγα αηΐ. Ηδηο ἰριίαν νϑ ϑι 185 τηὰπ Ρ(Ο]οιηδίοδα ἀγδο  ΠηΔ 6 
ΔΒΓ] 061 8558 ΔΓ  ΓΓΆΤΩΙΡ θα 416 πη} ἃ Ποιηδηὶβ [ἃ- 
οἴᾶπι 6556. ΟΠ ΡΓΪΠΠ ΠῚ ΑΘογρίμπι ἴῃ ΡΓΟΥΙΠΟΐὰ8 [ΓΙ ΔΠῚ 
γράδσοραηΐ δὲ ροηάδγα 1118 46 4 ]}0ι15 βιιργὰ ἀἰχίμηι5 (5. 67) 
[αοϊοηἀαὰ οαΓανθΡαηΐ. 

Να αιιῖὶς ἰδπηθη θὰ 486 αἶχὶ δἰ ΠΕΠΠΠΊΟΓΙΙΠΊ ΡΓΟ Ϊᾶ ΡῈ Γ- 
{1{Π6Γ6 Θχἰϑιϊπηθῖ. Πᾶθο 6η] πὶ ΟἸηἶπο.. αἱ διιοίον ἀ6 [Δ] 6 η{15 
ἀΠΠ ποῖ ά6 δχρ]απαί (ν. 96, 2) 51}}} 4]14πὶ Ἰθσϑῖη οδ πηΐ. 

226 δέαΐογ φιὶ ἴηι ᾿ὶδ ἰαϑιι[ἴ86 γΘρογ ἑν, 

Ἵ2 Οτομΐδ δου γα Ογ6 ἦἀ6 Ῥίο]θιηδῖοῖα οἱ ροηθΡΙθ5 οἱ 
ΠΏ] αἰδρυςδί! 9 η 6 ΡΒ. ΠΠ6ΓῈ ΠῸη φῥοΐαϊ, ἢθΟ 'ρ80 Ιοοὺ 
δαϊπησοηήα 6δϑὲ οἷτβ βίαίθυβ Π]ΘΙη Τὰ 4] οἱ ἴῃ [γὰρ θηῖ0 
ἀ6 [Δ]6η115 οἱ 1115 1005 ἁγίαν. Π6 40 ΑἸοχδηάγίπαβ 1116 
ΒΟΓΙΡΙΟΥ 1ἴὰ Θχροπὶί. αἱ διη ΠΘοοβϑᾶγᾶπ) αδδὶ [Δ] 6 {1 ρᾶΓ- 
ἴοι ἰδοϊαΐ : πᾶν τάλαντον ἰδίας ἔχει μνᾶς ξ΄. ἢ δὲ μνᾶ 
ςτατῆρας κε΄, ὃ δὲ «τατὴρ δραχμάς, αἵ εἰειν ὁλκαί, 
δ΄. [πὶ οὰπὶ ἰάθη) βουρίοῦ., 4υΐρρα 4αΐ ΑἸοχαπ πὰ 51}, 
ΟΙΠΠἶπΟ Ρίο]οπηδἰοα5 δὲ ροηάθγιιμι δὲ ΠΩΙΏΠΊΟΤ πὶ Γᾶ 0165 
50 αιαίαν. ἤὰηο ΦΠΟ04116 5ἰδίθγομι [ηΐ6Γ ΡΙΟ]ΘΙ 005 ΠῈΠῚ- 
1η05 ΓΘΙΘΓΟΠ 1] 6556 ΠΘΙΏΪΠ6ΠῚ ΠΟρ ΑΙ 6586 ΔΡΘΙΓΟΤ. 
ΑΘΟΘΟΙΓ νοΓῸ 8]14 ᾿ηοΙΠθη πὶ σ᾽ Γαν 59. ΘΙ Ϊ 6115, 
40.8650. ἱπῃροΓαΐοῦ 5 ΒΟΙΏΔηΙ 4181 ΓΘῚ Πα ΔΓ Δ 6 Γαι ΟΠ ΘΠ) 
ἰοίο ΠΗΡΘΡΙΟ 1η5{{{πθῦ]ηΐ. ΕἾΒΙ ΠΟΠΏΙ]1Π15 Οἰν! ΔΕ} Ὲ15. 1115 
ὨΠΠΠΠΊΟ5 5 θη Δ ἃ] ΦαδΔη) 1π γ ἢ] οἴη] 65 ΐ.. ἰδιηθη δὰ ᾿Ἰσθῃ 
{18 {τ8π| ΔΗΡΊΙΒ 5511} 15. ΠΗΪΡθ115 ΟἸΙΓΟΌΙΏΒΟΡΙ 6 ΒΔ α1 ΟἸΏΏΪηΟ - 
416 ΒοΠΠΔΠΟΙΊΙΠ] οἱ ΔΌΓΘῚ οἱ ἀγθθηἑθὶ πιιΠΊ πη} ἴῃ ΟΠ Ἶθ115 ΡΓΟ- 
Ὑ]ΠΟΙ5. ΡΓΪποϊρϑίθιῃ ἀιιᾶϑὶ ἰθποραηΐ. Ὠθηϊαιθ Μαγοι5 ΑὐΓ- 
1᾿π|5. δαἰχὶῖ. μ6 ὉΠ4 [ἢ ΡΓΟν ΠΟΙ Ϊ5. οἷν 5. ΠΠΏΠΊΟΒ βἰσηδγοῖ. 
γΘΓαμ ἰδ θη ἘΠ8Π| Θχοθριΐ ἀδργρίμμῃ, 486 51 Πρ Ὲ] 87] Ι0600 
ἴπίο. ΟΠΊΠΘ5. ΡΓΟΥΙΠΟἰὰ5 56 Πρ61 ΠΑ ΘΡαίαΓ᾿). [0] ἰπά8 ἃ 
ΤΙΡΟΓΙΪ ἰθΏρΡΟΡΙθ5 (θ ΓΔ ΡΔ ΟΠ πὰ ἃθηθὰ Δάμηϊχίο ἃγσθηΐο 
5 σ Πα ΔηΐΓ, 4ΙΟΓΏ Ροηάι5 νοίϑι15 Ρ[ΟΙ]οΙηδῖοἱβ ἰδίγα- 

Ῥατίοβ 72 : δυπί ρου. 8,64, ος μαῦθ5 Ἰθριςπηὰτὰ ΡῬίο]6- 
τηδίοαθ ἀὐϑοῦτηδϑθ ροηᾶαβ, αποᾶ ᾿ἰρβϑαπλὶ Βαργα ΙΟηρΘ δ]ϊὰ 
ταῦϊοηθ ἱπνθηΐτηιϑ (8 66 8δάη. 8). 

1) . Μοιητηβθῃ. ρΡ. 728. 
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ἀγδο 15. 5116 ογαΐ . Εὰ ἴῃ Ο]εοραῖγδα ἰἅθ}4 (Χ, 14, 
ἰϊοπὶ ΧΙ, 11) ρῥτορτγίο ποιηΐηθ τετράδραχμα Δρρθὶ!δηίαΓγ 
ἀθηδγ 5416 ΒΟμΊΔη15 ΠΝ ΔΘαα Πρ γάπιν, Θαοά δαίθιη θα θη 
«τατῆρες μιπουρᾶπίιν ὃ. 14 δὶ ΠΡ ΘΟ ΠΟΠΉΪΠ ΠῚ 
450 ΡΠ πᾶπ| οἱ δἰθάϊα, ααὰθ ΑἸθχαηαγῖδθ Πογαθγιηΐ., γονο- 
οαπάαπ νἱἀδίαγ, ΝΠ) 4] ΡΟ] ΔΘΟΓΙΙΠ] ΠΌΙΏΙη115 αγᾶθοῸ 
ἸΠΟΓ6 τετράδραχμον νοοραθαίαν., 61) 516 οὶ εἶνε είκλον 
Ἠδθγαθοβ ΡΓῸ 8:1ἃ οοηϑαθίιπἀϊηθ ἀΙοΘΡα 5008 6556. 5815 
οοηϑίαί. ΕἸπ5 δαΐθπι νοοΐβ αγᾶθοᾶ ἡ οΡργοίδίϊο οϑί ςτατήρ. 

Ουϊά. φιοά ἰρϑαπι εσἴκλου νοι] απ οἱ ἴῃ ἀρ 146 110 
411 ἰα!δπίππι Ἠθυγσαπι Ραμα οἱ ἰπ ἢἰ5 (0115 δχϑίαί 5) 
ὉΠᾳ4π6 Πᾶθο θὲ ργοργΪα γοοὶβ βἰσηπηοαιίο; 4 Δι πη ροϑί- 
ϑὰἃ ϑ'δογὰθ βου! ρίμπγαθ ᾿η [ΘΓ ργοίθ5 ἀϊπη! ἀμ βἰδίθγομι εΐκλον 
ΔΡΡΘΙΙάγα οοηϑαθνθγιηὶ (τ. 82, 40). 

1) 6 πιοαϊηιο ᾿έοϊοπιαΐοο οἰμδφα ρμαγίϊϑιιδ. 

Ῥοκίψυδπι δ4 ΟἸδοραῖγδα (ἀθ]π| 8] 1546 δχρ]ϊοᾶη 85 79 
Ὧ6 Ρομάθυ!θιι5 οἱ πυμηπη ΑΘΘΎΡ(ΪΟΓ ΠῚ ΟΟρ᾿οϑἰιι5. αἰ ββθΡαῖ- 
1115. ΘἰἸΔπΔ 46 τηθΐηηο Ρίο] πηαΐοο. ΡΓΙαΒ4πδηη δ ᾿ρ5Δ1 
[0 0] πη {ΓΔΒ Δ Πη115. ὈΓΘΥΪΘΙ ΘΟΠΊΠΊΘΙΠ ΠΟΥ ΔΗ ππη νἹ 6 Γ, 
Οὐἶι5 ΠηΘηβιιΓὰ6 4] πη 115 [ἘΘΓΙΓ. ΒΡ Γᾶ ΟΠ 5815 ἀ θη 0ῃ- 
βίγαίιπι 511 (δ 39). ἢϊὸ ἰδηϊυπηπηθ ὁ ἀ6 ργ 115. 6ἷ115 ἃρ]- 
αν, δοά π6 ἴῃ οὰἃ ααυϊάθῃ) ΓΘ. ροβίιιδηι ΒΟΘΟ 15. [ποι- 
Ιδηίϑι. οιηηΐὰ Θχρ]δηᾶν ᾽). 118 ἀΠΠΠου] 5 σο!]πφαϊίαν, Εἰ- 
ΘΠΪη ἴῃ οἂρ. ΧΥ Δ] οηθὰθ οὐ] ] ΘΟ ἢΪ5 ἀσοιγαΐα ΡίΟ] ΘΙ δΙοἱ 
Π]ΘἀΪ ΠΏ αἰνῖ810 οχϑίαϊ, οὐἱ 8 ἃρίαθαιη δ μη15 5), ΠᾶΠΟ ΄ 
᾿Α ΘΠ 5. ΟΠ. ΠῚ} Π]ΘΏΒΙΓΔΓ ΠῚ [Δ] ] ΔΓ : 
ἐξοῦσες ἐς ζω 

ὃ) ΤΟΙ. Ὁ: 725. 5.5 -οοιῦ, ηἶγα 8.99. 
3) δρ. Χ, 14. ΧΙ, 11. ὙΙΙ, 7 ((Ὁ1 ἀςεάρια δύο απδΐ- 

ΤΟΥ ἀρηδυῖοβ Βισηϊποδηῦ: οοπῇ. βαρ 8 δὅ7), ΥἼΠΙ, 15 (Ὁ 
1άϑθτα ρΡοηᾶὰπβ {ΠῚ Ρ 5 βαρ! ]5 Οὐμδῦδ 1815 ΘΧΡΥΘΒΘαΙα οϑῦ: 
Υἱάβ 8 ὅ8), ἘΡΙρΡΒδμῖτ5 (ἔγ. 82, 39) ἃ]. 

4) Κ΄. βῦρτᾶ ὃ 68 οἱ 68]. οἂρ. ΥἼΠΙ, 17. ΧΊΙ 18, 
1). ΟἿ. ἔπ Ἐν 202. 
2) Υ. ἔσταριωη. Ἰ]ερὶ. μέτρων (81, ὅ). Ῥγδρίθγθα 1ἱῃίου 

ἈΑδρυρίϊαβ τηθηβϑαγδθ ἴῃ ὕδθα]α ΟἸδοραίγαθ (60, 28) ἵνιον 
ΔἴουίαΣ οἰαὰθ τηοαϑ ϑοχίαυ!! ΒΟΙΎΔΗΙ {ΥἸραϊζαγ. Θαοῦᾶ 
ΘρῸ Ποὺ Ιοθο οϑυΐίπϑ οἱ ἑθπαθπι 6556 ἄπχὶ, αποηΐθπι 14 
8. ῬίοΙ]θη8 615 τϑοθρίμσμη 6556 ΠΟΙ 58015 οοηϑίαί. ΟἸΔΠΪΠΟ 
δαΐοτα, αὐ 46 πο τη θηϑυγα βύδθπθηδαμ 51Ὁ, ποηάσυμ 11- 
ααθί. Υ͂. ΒοΘΟΚΏ. Ρ. 244. 
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μέδιμνος 1 
ἀρτάβη “39. 1 
ἡμίεκτον 1 6. 1 
χοῦς 54 δ... δ. 4 
τοῖν» ΘΓ Ι8...Β᾽. 4. 1} 
κοτύλη 288 144 24 12 ὃ. 

Ου86 [οι ]6 11 ἀἰδιϊησταηΐαν., αἱ χοῦς ἰδηΐαπι ΠΙΔΙΟΓΠῚ, 
μέδιμνος εἰ ἡμίεκτον εἰ χοῖνιξ πιοάο [ΓΠ] θη ΟΥΙΠῚ 6586 
ἸηΘηϑιΓ86. ἀρτάβη οἱ κοτύλη δ υἱγυμηάαθ σϑηιβ ρογιϊ- 
Π6Γ6 ἀϊοδηΐ. ; 

Αἀ Αἰἴοαπ δαΐθηι γα! η6 πὶ οἃ δἷο οοπνθηΐϊπηΐ : κοτύλη 
οἱ χοῦς οἰπιβίοπι τποαϊ βαπί αἴαιιθ Αἰοᾶ6 πηθηβαγᾶθ; ἀρ- 
τάβη δδάι}15. δϑὲ τηθίγοιδθ; χοῖνιξ δαΐθη). 4υΐρρα 4186 
1, ποη ΙΝ οοἴγ]α5 Παρ θδί, Αἰ{|οὰ ΟΠΟΘΉΪΟΘ ΠΔΪΠΟΓ οβὲ 4πᾶ- 
ἀγαηΐθ, θδάθιη6 ἀ6 οδιιϑὰ ΘΟΠΡῚΪ δϑί φυδγία, ποη αἰ δριά 
Α(ΟΟ5. ἰθγιϊα ρᾶγβ. Ποηΐψαθ μέδιμνος οἱ ἡμίεκτον [115- 
ἄθπὶ Α(1015 ΠΟ ΒῈΓΪΒ. 565] ΠηΔ 108 58ηΐ. 

Ηδλθο δϑί ψῃθηβΈΓΆΡ ΠῚ Γαΐΐο ἃ Ρίο]θιηδ6 15 ἰπϑιἰ αἰ. 
Ουάτῃ αοπιοάο Βοχηδηὶ ἱπηπλπἀνο ϊηΐ.. Βα ρΓὰ ἀ θη Γᾶν]- 
Τηι15 (8 99). ΜοΑΐΙ δαίθιη βαΐου!! α815. 46. {10 510 ἰοθὺ 
ΑἸχίπηι5 (δ 25) ἀθίποθρ5 δὰ ροϑβίθυϊογα ἰθιηροῦα ρο ΡΠ πθί, 

Νοη Ομ ο Ποὺ ΙΟ60 5061 Πη68Π) αι 18 Π| ΘΧΡΓΟΙΊΘΙΘ 
ἴοτα πιὸ ΔΙ φαδηο ῬΘΥ ΒΑΓ ΠῚ ΠΠΘηΒΌΓὰΘ [ΓΘ η ἃΓ188. 416 
ἃ 41115. 4116 ἀθΠηϊ απ αΓ ὅδ, σΟΙηράγαί 5 ΑΘρΎΡ 15 ἸΠΘΗΒ.Γ 5 
ΘΧρ!ΠοΘηίαγ. θα ΠΟΡῚ5 ππιη0 ἴῃ Θ8Π| Γ6ΠῚ ΠΩ ΌΪΓΘΓΘ ΠΟΙ γἃοδί. 

76 πιοίγεία Αηἰϊοοϊοηδὶ εἴυθ δυτγῖο. 

γ4 ΑἸ φαδηΐπη οἰϊαπὶ δ [ἃ ΡΟ Θη 1) ΟΟΠΙΘΥΓΘ Ρ0556 
ΒΌΒΡΙΟΟΥ ΑΒΓ] ΟΟΠΘη 515 ΙΏΡΠΟΓΔΘ ΠΟΘ ἘΠῚ. ΟἷἱΪ {γ65 ΔΙΟΙΟΓΕ5 
Ὧθ πηθη 50 7}5 βοχίασοβ βοιηᾶπο ΟΧΧ ἰγθαιηί. ΡΥΪμηιὴ 
ΔΡΡ6|10 βουρίογθι ἐγαριηθηι Περὶ μέτρων (τ. 81. 2): ὃ 
δὲ ᾿Αντιοχικὸς μετρητὴς τοῦ ᾿ἸἸταλικοῦ ἐςτι διπλάειος 
καὶ 5. ἴῃ ΔΠΡΠΟΥδ ΠῚ ΒΟΠΊΔΠΔΙῚ --- πᾶπι ἰ5 οϑεἱ Ἰταλικὸς 
μετρητής --- οὐπι ΧΙΥΠΠ βοχίαν!! ἱπουγγαηΐ,, ΔΠΕΟΟΠΘηϑὶ 
τηθίΓοίδθ βϑχίαυ! οσοηνθηϊπηΐ ΟΧΧ. [Ιἄθι δαΐθμι ἴῃ (ἀ] 6 η60 
80. ΥἹΙ (26) οἱ πὶ (Ἰθοραίτδα ἰάθα]α (80) 6 σίπηιβ. 0] 6ὰ- 
ἄθπι πηθηϑατὰ ὁ κατὰ (ύρους μετρητής νοσᾶξζιν. θιειὶ 

8) Ν. Μείγο]. ρ. 21ὅ. αοϊρομίδμηδ (1 Ρ. 8ὅ8 55.) ῥγο- 
δύο πο ροΐῃ!]. 
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4υοᾷ ἃ (]οοραίτα ξέετας ς΄ ΠᾶΡ6γα ἀϊοίαν, βοχίδπίθϑ ᾿ρ518 
δΥΓΪΔ6. ΔΙΏΡΠΟΥΔΘ ἰπ.6116 ΘΠ ΓΠΡ.. ΠῸῚ Βοχίδυ" ΒΟΙηΔηΪ. 

“6 γροπάονγιήη οαροϑδίξίοηθ δϑοιπάμηι (Ἰοοραΐγας ἐαδθιαπι. 

Ταηάοπι Δ] 48 π410 νἱὰ ἃ} ΟἸηΠΐ 115 ΡᾶΡΕθιι5 φυδδὶ ρᾶία- 10 
[αοίὰ οἱ πηι δά 14 4ιοαἀ Δ 1πἰ{10 ρΓΟροβιίαπη [αἰ γονου- 
{ππη|1. [ἢ ΟἸοοραίγδο ἔλθ} ραηγαπη 46 ροπάθΡθιι5 [ἃ ΔΡῚ1- 
[2 τ ΙΠ1{10 ἃ ΙΪηἃ ἰδοίο ΟἸΏΠΠΙΠῚ ΤὨΪΠΟΓΏ ρΟΠ ΘΙ. 
ΓΔίΙΟΠ65. 51Π}11Π|{6 ἃ0 Π]ΘΠΒΌΓΔΓΙΠῚ ἴῃ ἴᾶθ}α ΗοΓοπϊδηδ ΥἹ]], 
Δ βου "Δη ΕΓ. 

Μίπδο. ἴγθ5. θυ αηᾺΓ. ΡΓΪπη ἣ μνᾶ Ρ6Ὲ᾽ 856: πᾶθο 
δβϑί ργορυῖία ΑΕ ΠΟΛ τηϊπᾶ., απ πηθά οὶ αἰοθδηίαν (δ 51); 
ἰαπη ἣ ̓ Αττικὴ μνᾶ υποίαγυμη ΧΙ 5. 6ϑι Ριο!θιηδίοᾶ (δ 67); 
ἀοηίψας ἣ Πτολεμαϊκὴ μνᾶ ιτἱποίάγαμῃ ΧΥΠΠ φυϊά 511. 58- 
Ρτὰ δοουγαίθ Θχρ]ηδνίμμι5 (δ 65). 

Τα ΠΡγὰ6 ρᾶγίο5 οὐγγία. δραχμή 5ἰνε Ἰταλικὸν 
δηνάριον. γράμμα, ὀβολός, κεράτιον ρΓΟΓΒιι5 6χ Βο- 
"ηᾶπἃ ΓδίΪοπα (δ ὅ1) δηυμηθρδηΐαν. ἢϊβ5. ἃπίθηη δά άἀπη 
θέρμος, ἰθγίϊα ῥᾶΓ5 ΒΟΥ ρα ]], οἱ 6χ Αἰἰοα γαίοπμο χαλκοῦς, 
οοἴανὰ ΟΌΟΙΪ ρᾶΓγ5. [πάρ ἢδθο (]θοραίνδηδθ ἰδ)! [ὉΡΙηἃ 
οοπΠοϊίαν: 

μνᾶ ὄνομα 
«ςταθμοῦ 

᾿Αττικὴ μνᾶ 

ἸΤτολεμαϊκὴ 
μνᾶ 

γράμμα 800) 489) 288 

ἀβολός 

θέρμος 

κεράτιον [2804 1800 2592|1728 

χαλκοῦς |01444800 0912|4008 8384 4816] 8 |52 
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Ρνδϑίογθα δἰϊδυπηΐαῦ ἡμιώβολον,, ἀϊπιἀϊα ΟΡ] ρὰγβ5 
(0), «τατήρ 5ῖνα τετράδραχμον (14). Ριο]ομηαϊοιπι 50} Π|οοὲ 
(ΡΓ0]. δ᾽ 72). Τυμῃ Βιμηπηὶ ἃθηθὶ. 4αἱ ἃ ΒΟΙΔηΪ5 ἱπηρογαίο- 
ΓΙΡιι5. 5 Δ ΡῚ 50] 6θαηΐ (δ 509) οχίν.), ἤσπο ἴῃ πιο πὴ 6χρ]]- 
ΟαηΐΟΓ: 

ἀποῖάπη) νοοᾶγὶ τετράςςαρον ᾿ἸΙταλικόν (8), 
διπούντιον. ἱ. 6. ἀπροπάϊιμπι, ΙΥ̓͂ ἀνΔοΠηΔ5 ρϑηάθγ (15), 
ἀςςάριον Βάρογα 11 ἀγδοιμη85 (18). 

Αὐἀτηοά πηι ΤΙ] ΓΆΡ 1]6 μ0ο νἱάθίαν, φαοά Αἰἰουτη Ποπΐο- 
Ροϊα ἑτέρου ἡμιωβόλου τέεςαρα πέμπτα Πάᾶβετα ἀϊοὶ- 
ἴὰ (11). 864 6ἃ τ5. αυϊά εἰρηϊῃοθί, ἰπ ρῥγοιηρία 6ϑί ἀϊ- 
ὁ6Γ6. Νώῃ οὰπὶ ἣ ᾿Αττικὴ μνᾶ Ριο]οιηαίοα 1Πἃ 488 6 
ἀσηδῦῖο Ἀοιηδηο δρϑίϊηδίὰ οϑί ᾿η 6] αραίαν (δ 67 οχίγ.). οἰ ἰδ1ὴ 
᾿Αττικὸν ἡμιώβολον δαάθιῃ ταϊΐομθ δοοίρί σπάση αϑί. 
“Ἕτερον ἃαίαπι 6556 ργοργὶα Αἰσαπι αἰ] ποῖ 6. Ρογβρ οἰ ἐὰν 
6Χ ΡῬΓΟχίπηὰ6 (80 1}146 ἰη 0 (ΧΙ, 1): ἣ μνᾶ ἣ ̓ Αττικὴ ἔχει 
[» ιβ΄ 5. ἣ δὲ ἑτέρα [αὶ ιξ΄. [πάδ ἰᾶπὶ οἰβοϊίαν. αἱ 14 
ΒΘ ΟθΟΙὰ ααοά ᾿Αττικὸν ἀϊοίίαγ ἃ] ογα5. μᾶρθαΐὶ φαδί- 
ἴποῦ ἴ6Γ6 φαϊηΐδα ρᾶγί65 1). [461 διΐθιη Θχρυθϑϑι βοΡΙρίοῦ 
ΔἸ Γογἰα 5. οΟ]]θοἰοηἷβ ΟἸδοραΐγαπδο ([ι. 79. 2) ΗΪδ νϑυθὶβ : ὁ 
χαλκοῦς δὲ ε΄ ᾿Αττικοῦ ἡμιωβολίου. 

Οτοπίδμ ἀπ τὶ πο ααϊί, ααΐη οἱ ᾿Αττικὴ μνᾶ εἱ ᾽Ατ- 
τικὸν ἡμιώβολον ἱπ ᾿ᾶο ἰδ] Ρ]ᾶπα δὰ ἀδπαγὶὶ γὰ 0 Π 61 
βρθοίθηΐ, ΡΟΡΡῸ οἰποῖίαν ἀγδοηπηὰ οἰϊδιη 111 Αἰϊοα,, οαΐα5 
βοχία ρᾶγ5 Αδργρίϊα ἀγδο πη 6556 Αἰοἰ αν (6). ἰρϑαπὶ ἀθηᾶ- 
ΓΙᾺΠῚ 5 ΉΪ ΠΟΓΙ. [Δ] ΟΠ ΡΟΓ αη Πα 6 ΠΊι5 ἀγδοῃπηαπὶ Ρίο- 
Ἰοπηδίοδιη ἱπάθ ἃ ΤΊΡΘΓΙΟ ἱπηρογᾶίογα αιᾶρία ἀθη 8711 ρᾶγίθ 
ΔΘϑἐ]πηᾶίϑιη 6586 (5 72. 90). Ουϊά νοῦ οχ ποὺ Ἰοοὺ 00]]}- 
σίμηι5  ΝΙΙΡαη], 14 4ιοά σγδν ϑ5] 2 }1ΠΔ 6ϑΐ. ΡΟΒίΘΓΙΟΓΘ 
δοίαίθ δδηάθιη Ρίο! θη ϊοαπ ἐγ  ηδη). 4186 αυϊάθηη ἃ} 
πος δυοίοτ Αἰγυπτιακή νοσαίαγ. δ βοχίδπ) ἀθηδγ}] ρΡᾶΓ- 
ἴθπὶ γΓοάδοίδῃη 6556). Τυμη ἰριίαν ἤθη ὦ Αδργρίϊαθ ἀγδοἢ- 
πι86. 564 ΟἹ, ἀδπηυπη. ἀυΓ6ὶ ἈΟΙΏΔῺΙ ργοίϊ τη Δα αδθδμΐ. 

1) Οομἵ, ΟἸγδῦ. Ρ. 62 5. Ἐχϑδοὶβ ταῖϊο ἤδθς οϑί: 
εοΥα Αὐὐοα τηΐπα παροὺ ὑποῖδ5 16, οὐ δα 4886 ᾿Αττική 
αΙΟΙΓΌΣ πποὶδ5 121: ΟΥΡῸ ῬΥΪΟΥΙΒ Τηΐπ86 ΠΟΙ ΟΌΟΪα 2 ἔδ- 

“ Οἱπσπὺ ΔΙ ΥΙα5. ὨΘΙΏΙΟΡΟ]ὰ 82. ῬΙῸ αὐἱθῈδ ΒΟΥΙΙΡΊΟΓ ἔαθα]186 
τῖησβ δοουγαίθ 4 οὐ ὅ οοτηραίαν!ῦ. 

2) ΝΟ; τὴ6 ἔαυρὶὺ βουρίοσθιῃ θυ] δάδοσο ἄγουςα 
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7ὴ6 πιοριϑδιιγὶς οἰμδάδηι ἐαδιιϊαθ. 

Ρεϊπηιμι ἃ ὀοπίοχία ἰάθ] 6 φαδίίογν οχΐραδθ τηθηβιγδ 70 
Βθραγαπδα βαπΐ. 486 ΠἰΠ1] ἃ ΓΘΙΙΦἃ5 ρογΡπθηΐ. ΑἸΙΘ 5 
Ἰοοὶβ ἰπίθι' πιράϊα ροπάθια ἱπίθγβοῦία βαμΐ βαςιλικὸν κά- 
ρυον (16) εἰ χήμη ἣ μεγάλη καὶ ἣ μικρά (17), 4086 ροϑὲ 
κοχλιάριον (19) οο]]οοαγὶ ἀο θα θαηΐ. Αἰφαθ οἰΐδῃῃ κοχλιά- 
ρῖον ρῥτγορίογβα ἃ 115 4ιι8ἃ6 βϑααιηΐα Δ] 18 ΠῚ 6556 νἱἀθίαγ, 
΄ιοά ἰᾳ4 801.π| ροπάθγθ, ἤ0η τη ηϑιΓὰρ ΓαΙ]0η6 ἀδῇηϊα}. 
Ηδθο ἰϑὶία 5ορᾶγαί Π| ΡΟΠΆΠΊΙΙΒ 15 

κοχλιάριον ἔχει {φ α' 

χήμη ἣ μικρὰ ἔχει « β΄ 
χήμη ἣ μεγάλη ἔχει « Υ' 
τὸ βαειλικὸν κάρυον ἔχει ( δ΄ 

Ποίποθρ5 ϑΘΠι ηἃ ΠΙΘΗΒΙΡΑΙΡΠῚ [4}}]4 πο ααϊίαν (20 ----28), 
αὐ ρυηαιῃ κύαθος, κοτύλη 5ἰνε τρυβλίον, ξέετης 5ίνα 
ἵνιον νυ]ραγὶ γαϊΐοπθ ἀοπηϊαπίαγ; ὑππὶ πηΐπιι5. τιϑἰἰαΐδα, αἱ 
γἱ οί, τηθηϑιγὰθ δἀἀαπίαν ὀξύβαφον εἶνε κόγχη ἣ με- 
γάλη. ἣ ἐλάττων κόγχη. μύετρον τὸ μέγα, τὸ μικρό- 
τερον (μύετρον); ἀδπίᾳιο χοῦς εἱ χοῖνιξ οχρ]ϊοαπίαΓ, 

 ΟὈΑΓΙΠῚ ΤΠΘΠΒΕΙΓΔΓΙΙΠῚ 5.ΠΗΠΊΔΙῚ ΠᾶΠ)65 ΠΔΠΟῸ: 

χοῦς 1 

χοῖνιξ 

ξέςτης, ἵἴνιον 

κοτύλη, τρυβλίον 

7 κύσε ΠῚ 
ἐλάττων κόγχη 

μέγα μύετρον 

μικρότερον μύςετρον 

ὀβολὸν α΄. Αὐ Βοο πΙἢ1] οδὲ, πϑῖὴ δα ἀγϑοῖτηα ργθίϊο, Ποη 
Ῥομάργθ, οϑὺ βοχίῳ θη δυ Ρ815. Αἴαια 41115 οἰϊᾶτῃ 10015 
ἄγειν οὐ ἔχειν 4 ροδίβθυιουι θυ ΒΟΥ ΡΟ θ15 πύου 886 οοηξαδα 
Βαηΐ νἱάθ: ἔν. 68, 4. 

1) Δὰ δοδ δυρυταθπΐα σταν ἰ55]τηῦτα 1Ππ4 δοσβαϊδ, ααοά 
ἐπ δ]ύοσα ἴα θ]4 ΟἸοοραΐγϑηβ οχΐχομηδ δῦ ΘΟΟὨ]ΘΑΥΙ8 τ θῃ- 
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Αοργρίϊα 5. ἸΠΘΠΒΙΓ5 6556 οἱ 6 γϑυ}) 5: καλεῖται 
παρὰ Αἰγυπτίοις ὃ ξέετης ἴνιον, οἵ 6 ΟΠοοπίοῖβ πη0 0 
οοσποϑοῖταν, ΟὨ 15 ἀ6 Γοθιι5 Θαργὰ αἰχίπηι5 (δ 79). 

Οοηβα] 0 δάῃυς οἠϊδὶ 46 ροπά θυ }}}15 ΟΟΙΠΠΘΙΠΠΟΓΆΓΟ. 
ΕἰΘΠΪΠῚ ΠΟ 50] 11 Πλαΐ86 ΤΩΘΗΒΓΔΓΙ ΘΓ 56 ΓΔΙΪΟΠ65 
ἀοἤπμηΐα, 564 οἰΐδη). φαοΐ Φα] 546 ἀηοῖδα οἱ ἀγδοῃιηὰθ 
Δ] 4116 ΠΟΥ ΡΟΠάογὰ οοηγθηϊδηΐ, αἰΠΠΡ ΘΠ ΓΟ ΡΘΓΒΟΡΙΡ 1 

681. Ηδλθο οπηηΐᾶ δά {1ΠΠ8ΠΔ 16 ]ΟΟΓ ΠῚ 8650) Δ] 061 Γ6- 
γοοδηάὰ 5ιιηΐ, ὁχ πὰ οοἰγίᾶθ ΙΧ ἀγδομιηδθ {γ]]} Π[1|Γ 
(ἢ 43. 45). 

Ἀοβϑίαι (θυ ΡΑΡΓΟΙ] 8 ἴαθι}186 Π]Θη ΒΡ ΔΡπ (29 ---91), 
ὍΡ] οἱ φϑογρίοδθ 4ιδθάδῃι) ΤΘη5. 86. ἦἄ6 4.105 ΟΟΠΓ]ηϊι0 
Βθρδγδίϊ τ αἰ ΘΠηι5. οἱ ϑυγα5. τηρίγοίθϑ (σιργὰ ὃ 74) 6χρ]]- 
Οδηπ. ὨΘΗΪΦᾺ6 80 8110 φγδιηιηδίϊοο αυδοάλμῃ 46 οοἰγ]ὰ 
ΠΪΠΟΡΙ 5416 Π]ΘΠΒΌΓΡΪ5 δΔάβουρία διιηΐ, αὰᾶ6. ηἶδὶ σαρά 
τρυβλίον οΟΧΥΡΆΡΙΠΟ δθαιι16 6588 ἀϊοί αν. ποη αἰ θυ αηΐ ἃ 
ῬΓΙΟΓΙΡ5. 

2ὴ6 γοογγίοῖθ ἨϊΘΉ 58. 

“ ΘΠ ΘΊ]γ6 Φαρα Δ 1 ΠΙΘΉΒΙΓΑΓΙΠῚ σΘηι15. {Ππ4 οϑὲ χαρά 
βου ρίον (Δ Ρυ146 ΟἸδοραίταπαο ἐν τοῖς γεωργικοῖς 58 [π- 
γΘηἾ556 γα! (29). Οαΐθα5. ν 15. αἰγαπη ΠΡ 4Θη δὴ 
ΘΘΟΓΡΡΊΟΟΓΙΙΩ 8Π ΟἸΏΪΠΟ [ῈΠῚ ΓΒ ΓΠΟᾶΠη ΔΡΤΟΟΙΔΡ ΕΠ] Ι1Θ 
Ὀ5111 5] σηἰΠοδί, ΠΟῊ 5815 Πααοῖ; δί οο ἀπ [871 ΠΟ ΡΟ586 
ν] ἀαίαγ, Ζαϊη δ Αδογρίαπι Θ86 ΤΠΘΠ 5117 86 ΡΟΓΠηθδηΐ. Ομ ἃ5 
ΠΟΒ ἰᾶΠ| σΘΟΥ̓ σ᾽ ἃ 5 ὈΓΘΥΪΓΟΙ ΔΡΡΘΙΙΘΙΊ 8. 

Ιη Ηἰς κοτύλῃ 5654] πηδίου δϑί Αἰοὰ οοίγ]θ. συΐρρθ 
4.86 5οχίαγϊ δἰ} ἃ ὁ ἀγ ἃ ῃ 5. ΠΟΙ 5615 ἢ). ἈΘΙΠΙααὰ 516 ἀ6- 
Πηϊαπ ΙΓ: 

κοτύλη 
ξέετης 44... 
χοῦς 12 9 
ἀμφορεύς 48 86 
μετρητής 96 1 
μέδιμνος 138 102. 

Βαγα. ΕΥΡῸ οὐΐϊδηη Πυΐὰδ ῬΥΙΟΥΒ ὑϑθιϊδθ ϑθουσπᾶδ ΡΔΥ8 
Ροδῦ δὕτῃ ἰρϑαπιὶ Ἰοοιπι 1ποϊρῖῦ. 

1) Τὰ 1ρ88 ΟἸδοραῦνδ ὕϑρυϊα υἱὔϊοβο Ἰθσιίαγ εὗρον 
τὴν κοτύλην τρίτον ἢ τέταρτον ξέςτου, πϑῖῃ 1Π ΟἸΠῺΣ Χ6- 
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Ἀν βείε. μετρητής, μέδιμνος Θδοάθμῃ τηοάο ἴπ 58- 
οὐπά ἃ ̓ ΠΘηΒΠΓΆΡ τη (Δ θ}]ἃ ΘΧΡΠ ΔΗ (ΠΡ. 

Ἐπ ΤΠ] Γᾶπη Πᾶ 065 ΙΠΘΠ 11 ΔΙ. ΠῚ ΓΑ ]0η6Ππ). δά «αδιη {1π- 
ϑἰγδη ἀλη ἢᾶθο ἴῃ ΡΓΔΟΒΘηΪ ἃ ΔΙΪΌΥΓΙ ΡΌ586. θοὸν. Με- 
τρητής 651 Δ6Ρ ϑΥΡ ἃ ἃΡΐα θα νϑίιϑ 0. ΔΘ 6815 ΑἸΠ00 τηθ- 
ἰγεῖδθ (δ 99. 795), ἀμφορεύς δαίθη {αὶ ἀϊοι[πν οϑὲ ἀἸπη141ἃ 
ΠΠΠπὰ5 ρᾶγ5. Τιμ χοῦς ρογίπάθ αἴψαθ Αἰίΐοιιβ δὲ ῬίοΙ]οιπαῖ- 
ο5 ΧΠ ΟΟἰγ]Δ8 παβροῖ, 564 οὕτὴ ἢδ6 σΘΟΓΡΊΟΔΘ ΘΟΙΎ]Δ6 τηδῖο- 
[65 51ηἴ. ἰρ56. οἰϊᾶπι ΟΠ ρί5. να] ΘΓ ΘΙ ΘΟΏΘΊΠΙΠ) αἰτηϊ ἀϊὰ 
ρατῖς οχϑιροῦαί. ὨΘηΪ(ιι6 ΓΑ ΤῸ ΠΙΘΗΒΕΓᾺ ... ΗΒ] [ὯΠῸῚ δά 
ΠΡ ΘΓ ΠΟΙ ΔΗ 118 Δοοοιῃηιηοάδία 68. τ. ΟΠ 56Χ [618 
0] δἰνα 51 ησ1}}} ΑἸΠοἱ τηθα πηηὶ ἴῃ Ἰαβότο ϑενὶ ΒΟΙογοη ἢ). 
ΠΟ ὩΡΤΙΘΟΙΔΡΠῚ Τ]ΘἸὩη115 8586Χχ 56 χίδυ}]5. Αἰ[1086 ΤΘΉΒΕΓΔΘ 
ἀπ] ΘΧΘΠρΘΡΑΓΘί. 

26 αἴέονα ἑαδιία Οἰδοραίγαπα (οαρ. Χ1). 

Βοζαϊαν. πᾶπο 4αδη τηθἀο0 ΘΧρ]πανίμηιι5 (Ἰθοραίγδθ 78 
[ΑἸ]. ] 1} ΑἸ Γ6Γὰ 51 1}}}ΠΠπ|ἃ. ἀπᾶθ ΠΪΠ1] ὨΪδὶ ῬΓΙΠΠΔΠ ῬΓΙΟΓΪΒ 
[θ.] 86 ρᾶγίθιη (1---19) Πῖο 1Π1Ὸὸ ἴῃ ὈΡανί5 οοη Γδοίδμη 
ΟὨΠΠηδΐ. οΘίθγΡο α]η Π11ἃ ἴῃ Γ6 ἃ δὰ ἀπΠορί. Νὰμη χαρά 
γα] 0 ΠΟΙᾺ] ΙΟ0οἱ ΤΏ]Π118 Τθοίθ ἸΘσ ΘΠ ΠΡ, ΘΠ] ΠΟῚ ἰδιὴ 
ΟΡ Ρ ΟΥΪ5. Ταᾶπη ΠΟΓΔΡΙΟΥ ΠΏ ΟἸΪρᾶ ΠῚ 6556 ἰδιηἀπάπμη ἀ6- 
ὨΟηδἰγανογαΐ ΝΠ ΘΓ, 41 ΠΟΠΏΜ}]ὰ ΓΘοία5. ΘΠ 481 
γοϑίογου65). ηππ δαίθπη Θχοίρίο ἴῃ {0 ἰρ56. βου ]ρίογ 
ΡΤ 556. νἱἀθίαν. (πι0ἃ 51Π͵ πὰ ἀπο5 οἤδ]οο5. οἱ ἀϊπιᾶϑ 
Παϊηΐὰ5. (Π0 ἰοΥ 185) ρᾶγίο5. {τ αϊ; 5684 ἰάθη δάβουρϑι 
ἹΠΠ6Γἃ ΠΊΔΠῚ15 ἴῃ ΡΓΊΟΓῈ ἰδ!) ]ἃ ΟἸΘοραίΓΔηΔ. 

26 ἐαθιία πἰρρίαίγίοα (οαρ. ΧΙ). 

ΤάΡα]ὰ ΤΠερὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν ἱππιατρικῶν, 79 
ΠΠΔΠΊΝ15. ὈΓΘΝῚΒ 511, ἰΔΠ16η. 6 {1} 1|5 ἀϊνουβὶ5. Ῥγ 15. ΘΟΠ- 

ἴᾳπα ὕθθαϊ]α δὰ γαῖϊο ναϊθῦ, πὖῦ Τθ 1 βοχύθυι ἐδοϊδηΐ οο- 
Ὑ185 απϑύθγυ 88. Ἀρραγοϑῖ Ἰρῖταν γᾺ] ἴδια ΒΟΥΙΡ ΓΘ. 601- 
πρίδιη 6556 ὁχ γ΄ δ΄, π. 6. τρία τέταρτα. 

2) Υ. βὰργϑ 8 δῦ ἄπ. 4. 
8) Ταϊο 5, απο0α παροὺ ΟΠ γΙβίϊαβ δἀαϊα], ἴατὰ Παρ οί 

Νϑϑηᾶθυ, Ἐαπᾶθμι ΒΘΟΙΙ ΒΌηΠ5 ἴῃ ΘΟΘΘΠΔΙΒ ᾽ξ { (αι εἴ 
Υ̓ΘΥΙΟΥ ὩὈΙΉΘΙῚΒ δύ ρῥγὸ ὅδ) οὐ 14, 

ΒΌΒΙΡΤ, ΜΕΤΆΕΟΙ,. 1, 9 
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Ῥοβῖία 6δϑί. ἴῃ ρυϊπ)ὰ ρᾶγίθ Ῥγόνθπὶ ροπάθγυμη δχροβὶ ΟΠ 6 ΠῚ 
᾿βϑαϊτΓ ΘΟΙΎ]ὰΘ ΠΗΪΠΟΡΕΠΊΓΠΙ6 ΠΠΘΠΞΌΓΑΓ ΌΤΙ ἀθβορριῖο (1-τ-- 
10). Ιά6πὶ βϑοιηάδθ ρᾶγίϊβ (11 .----15) ἀγστιηθηΐατῃ δϑί, ἢἶβὶ 
φιοά οπηπία ἴῃ Ὀγαυίας οοπίγδοία Ξαπί. Πδηΐψαθ ἴπ ἰδυῖα 
Ραγία (16---18) τηῖπα φιδοάδπι ΧΥ͂ πποίατιπι οἱ δηνάριον 
ΗΥ̓͂ ΞοΓΙΡΌΪΟΓΌΠΙ Αἰ δγτιπ τιΓ. 

ῬΡΙΠΠΙΠῚ ἀπο 5Ξϑοιπάμμῃ ἰΘο᾽ Εἰ πηᾶπὶ ταίϊοπθ ἴπ ὙΠ] 
ἀγδοῆτηαπ. ἀγδοῆππα πὶ ΠΠ| Ξοσῖρα α βῖνθ ΥἹ οδθοῖος ἀϊνίυπ- 
ἴὰγ. ΗἰξΞ ργδοπηῖβϑὶς κοτύλη γϑὶ πᾶ θ 16 πηθηβαγαθ δὲ ροη- 
ἄδγα οἵ πιυΐτϊς ἱπίοῦ 56 Γαι πῖθι5 ἀοῆηϊπηΐαγ. Οπδτ πὶ 
άπ Βᾶθ65 ρ᾽θπᾶτη (θυ 4ΠῈ: 

κοτύλη 1 

ὀξύβαφον 232 1 

κύαθος τῴ, " 
Ό μύςτρον ἃ 

κοχλιάριον 48 34 ο»"»"»" Ὁ "- 

γΙάθ5 Πᾶθο θ]8π6 ΟἿΠῚ θα δχροβιϊἰοπθ {πι86 ἴῃ βθοιηάα ἰὰ- 
Βυΐα οχϑβίαί (ργο]. δ᾽ 59) Θοπυθηΐγθ, ΘΟΈΠ16 6558 ρΓδθβίϑη ΠΟΓὰ. 
ἀιοά οἱ ὑπτπὶ μύςτρον ἱπνϑηϊζαῦ οἱ Ξίοίαπη Ομ ββϑιμη δξί. 
Ἐδπάθῃι ΠΠΪ ΠΟΓΙΙΠῚ ΤΠ ΘΠΞΈΙΓΑΓΙΙΠῚ ἴθι] άπ δἔϊαπι ἀποίον Περὶ 
μέτρων οχΠϊθεὶ (δ 86). 

Ῥοπάθγιμπ δαΐθιη γαῖ ἃ οοΐγ!α ΧΙ πποϊάγατῃ ἀογναΐαν. 
Ουϊά Πποοῦ Ὑἱηὶ μαρδὶ οοίγ!α πποῖδβ Χ. οἰοὶ [Χ: βγσομθ ἢᾶθο 

γί θ ΓΙ ΠΑΓΙΟΓΠΙ οΟἰγ]Δ τπηδῖοῦ ζυϊ: ἀπᾶπι γα] 5. Γ18 τη ΠΞΈΓ ἢ 
ἔρο νϑῦος 81 48 ἰΙθσθ ψφυδοῦὶβ γθγϑ 16 ΠΟΓΠΊᾶ. Π6ΘῸ Ὡ 81 ΠΞΌΙΗ 
βρθοΐαξ, οοῃοθάο. Νϑτι ργΙπηππὶ 46 ΘΟ. ΕἾ Π|0 ΘἰΠ15 ΤΠ ΠΞΌΓΔΘ 
πηθ40 5ῖ0 οΘοποϊυάο. [ἢ ξΞϑοιπάβϑ ρΡΟμάΘΓΠΠῚ δὲ ΤΠΘΗΒΕΓΔΓΊΙΠῚ 
ἴθ] οϑάθπιὶ οοίγ]δα ἀϊνίβιο ἀἴ 46 ἴῃ μᾶς ΠΙρρίαί γα Γθρο- 
ΓΓΓῸΡ: ΘΓΡῸ Παΐτι5 οΟἴΎ]Δ6 τηοάτι5 [ά6πὶ αἴαθ {ΠΠ1π|5. [ἀπὲ 1181 
οοΟἴγ] πη 56 ΠΉἾβϑθ πη βοχίαγί!. ἢ. 6. ᾿θρί ἰπηατη ἈΟΠΊΔΠΟΓΊΠΙ 
ἸΠΘΗΞΙΓΔΠῚ 6556 6 ΓΙ αὰ ἰάθ]α οἰβοίςαγ: σία παῖς 4πο- 
{π|0 γβίθυ παυὶ στ οοἴγ] 6 δαπάθμη τηοάπτη ἰγθϊ ΠΘΟΘ558 
ε5ί. 

Αἰΐδιηθη Ρ6Γ ἀϑὰπὶ ᾿ΠΟΓῚΠῚ τηθαἸσοΓ τη ἃ118πΔὸ ΡΓδθίογ- 
Θἃ Δ65Ἰπηᾶ 1 0}6Π} ΟὈ ΙΠαἶβ56 6χ ἢδο ἴρβα ἴδθυϊα οοσποβει- 
ΠῚ5. ΒΌΡΓΑ ἀθ τη ϑίγί οὶ 5 ὉΠῸΠ5 ἀδμ Πβ ΓΑΥ ΠῚ5 (Π|85 
οοΟἶγῖα Παραραΐὶ ΧΠ (δ 46). Εδθ ψαίάθπι ἢἷσ 5 ἃ ἘΠτηἶο ἃ 6 
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[λοῖδθ βιηΐ 1) ἴφια ᾿ἴὰ οἱ οοίγ]ὰ 6 οἵ ΓΙᾺ ΓΌΠΩ. ΤΠ 511) ἃ- 
ΤΙΠῚ τη 0 π|5 4αϊπΐὰ ρᾶΓΐίθ δϑΐ ἀπο. 

[π46 οἰϊδπὶ Ἰθοῖι5 Βθοιπδθ ἰθι] 86 {π|6 ΠῚ ΠΡ Γὰ 6ΠΊ6Π- 
ἀἀνίπγιι5 ΘΟ 916 {Ππ|ϑἰγαΐίαν. ΕἸἰθηΐπη φαοά ἴῃ 1015 πνθηϊ- 
ἴυτ: τὸ κοχλιάριον δηνάριον ἤτοι ς«τάγιον ἥμιευ ρτο- 

 Ῥίογθα ΘΟΥΡΕΙΡ 1 6558 ἀρραγοῖ, {04 ὁχ ἰρ8ἃ οδἰιβάθι ἰαθὰ- 
1ὰ6 γαίϊομθ ΘΟ] ΘΑΓῚ βίαρ ΠΙΠὴ ΠῈ1ΠῚ οἵ ααιδάγαηΐθ Θοηνθηϊ Ἶ). 
Νο5 δαίθηη γαίοη6 βθάποϊα 6 οοἰγία ΧΠ ἀποίδγιαπη 1ΠΠ|Ὸ 
ςτάγιον ἕν ἥμιευ 5ογίρββίπηιβ.. {πο 4αϊάθηη ῬΓΟΥβι15 Θ0Π- 
δα σαπὶ ἢδο Πἰρρίαίγιοα δι}. δὶ ΥἹ δοῦρα! οοο  θατὶ 
ἐγ θιυιηΐαγ. Να τηπ]ΐδ. οἰΐδηη ἴῃ 56οι πα ἴα 0118. οἰϑὶ γρ]]- 
486 ΠΠΘη 5 Γ86 6 ἰΘρῚ ἰπ|ὰ ΠΟΙ ΠΟΓΠ Ταϊΐοπθ ἀδἤηϊίδα 
5ηΐ. δήθ ΘΟΟΙΪ ΘΑ ρουϊμθ δίψα ἴῃ Πὶρρίαίγίοα (ἀρ }ἃ 
δ οοἴγ!δη ΧΠ τπιηοϊγ πη γον οί 681. 

δϑοιηάα ἢπΐπ5. ΔῈ} 6 ρᾶΓ5. αὐ ἰᾶπ| δἰ σ ἢ Πα] Π}1}8.. 6 
ῬΓΪΟΓΘ ἴῃ ὈΓΘνΠ5 οοπίγδοία 6ϑὲ. πθὸ 448) δι 68 ΠῈ 
Δἀποίδη 1. πἰδὶ αιοά ροϑί γράμμα (13) 5θμηι5515. ποία 
γι] οῸ ΟἸηΪβ8ἃ 6ϑί. οἱ ἰηίου ροπάθγα εΐίκλον αἰΐογίαν (δ 72 
ὀχ). ᾿ 

ΜΠΠΔπΠ) {τ|ὰ8 ἴῃ (ον ϊὰ ραγία οχρ!ϊοδίαν αὶ ΠΡ ΔΡΠ ΠῚ 
Ἰδ] οηατη ΑἸΟΧΔη ΓΙ πτιπ ῬΟΥΓΠ6Γ6. σαργὰ ἀθιποηβίγαί μη 6ϑΐ 
(δ 70). δοάθιηηιιο ἰοοο ἀ6 Π Ρὰ ΧΟ ΠοΟΙοάγαπὶ ἀἰχίπηι (δ 71). 
Πρϑηΐψας δηνάριον ΙΝ ΞοΓΙΡΌ!ΟΓ ἢ οϑὶ θχαρίαπι (πη 5 δη!]- 
Ὠϊδηιτη (δ ὅ8).. οὐἶπι5 ἴῃ τ Ἰ μια ἰ]}ὰ]ὰ πῈ}}1ἃ Πὲ τηθμίϊο. 

26 οοίαυα πιοηϑιγαγιηι ἐαδιῖα (εαρ. ΧΙ11). 

Τάρυ]ὰ Περὶ μέτρων ὑγρῶν «τιὰπι πο5 οοΐανο Ιοοο 80 
ΠΠΙΠΊ ΘΓ ΔΙΏ1Ι5 ἢ 6Χ δοάθιη [Οπΐ6 410 ργίτηὰ θχροϑβιίϊο 46 πηθη- 

1) Νὰ ατ1β8 ἴῃ πδὸ ὑδῦαϊα πγούγϊοαϑ Ὁποῖα 1 6116 01 
ῬΟΒ56 οχιϑυμπηθῦ, τηθιϊηθυϊ ΘΟΟΠΙΘΘΥΙ {10 πὶ Βουῖρα]α 6, 
πῆρ ὺ οοὐγ]δ τιποΐϊδυττη 12, ϑυθτ τη! οαυτη 5011 66. Αο- 
οοατϊὺ οτληϊπμ τ] απ αυτιτὴ δα τ] δυτίτὴ βἰσα]πᾷο., 1π ααΐθτιϑ 
ἀδϊασΘ δἰαμτηϊοεθ πηοΐδθ ᾿πυθηΪ ΠΤΌΥ. 

2} ρα 8.9. ΔαΏ.. 1: 
9) υδγίϑια. ὑδθυίατα (ρτο]. 8 61) βοαυασηίαν ΟἸθορᾶ- 

ἰγϑῆϑθ ἄπδθ οὖ ὑπὰ πἰρριθίσϊοα. Ιπηα6 παθο περὶ μέτρων 
ὑγρῶν οοὔαντιμ Ἰοσαμ οὈὐϊη οὗ, 

9 Ἐ 
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ΒΌΓΙ5 ΠΌΘΟΥ ἀρ ναΐὰ οϑί ἢ). Ῥαγι [ον ἢ ἀΐ αι {Π|0 ἃ} Π]16ὰ ἡ 
ΔΙΏΡΠΟΓὰ δ ῬΔΡΨΙΜΠῚ ΤΥ ΒΕΓ) Π]ΘΠ5. 6 ἀΘϑον θιηΐαν, δ6α ἴῃ 
ἢδο [Δ }ἃ ΠΟΠΠ1}1ἃ τθοία οχηἰ {πηΐγ {86 ἴῃ 1118 δι ἅ]16Π0 
Ιοοο ἃπΐ ρου ρϑγὰπὶ Δα ἃ σηΐ. Νά ργπαπι κοχλιάριον 
404 Δ66.8]6 511 οοἴγ]δ6 4ιᾶμη Τηᾶχί 16. Βα βρθοίαμη νἱἀθίαν, 
ἀαΟΠΪΔ ΠῚ οἵ ᾿Ρ511Π} ΘΟ] ΘΑΡῚ5. νοοΔ] 1 οἱ Γ ΙΖ δΡ τ [ἃ- 
Ῥα]ΑΓαμ διοίογ 85. θᾶ] οχί στιδπ οΟἶγ] 6 ΡΔΡ[ΘΙΏ, ΤῊ] ΠΙΠΠΔ ΠῚ 
ΠΊΘΗΒ.1ΓΔΠ]. 6556 ἀθιηοηδίγαί. ΕΤΡΡῸ ἰὰ οχ {ΠΠ4 [018 εἰἷϊ- 
οἰθηάπ] 6556 ἀμυχίηγι5. Τιτη 10] 461) ϑοχίαυ! οἱ οοίγ]δα 
ῬΟΠάδΡἃ ΠΟῊ 5110 000 δἰϊουυὶ οἱ οχ ἢδο ἔδθα]ὰ οἵ 15 υϑυ 8 
488 1Π|Ὸ Ῥᾶ}}10 ροβί βοψαπηίαν: εἰ δὲ βούλοιο καὶ τὸν 
ςταθμὸν τῶν ὑγρῶν εἰδέναι μέτρων ρτυ οογίο οοσπο- 
ΒΟ ; ΠΌΔΡΓΟΡΙΘΙ π085 ἰοίαμη {ΠΠππὰ ΙΟΟΙΠ 560} 151Π}18. 

Ουδθ 1π ΡΓΪμηἃ Θχροϑιτοηθ (ἸΥ͂, 9---18) ἴῃ ἀπ γΘ 51 
46 Ρομάογ 5 ΠΖΌΟΙη ἰΓδἀπαηίαγ, Θὰ ῃἷο ΟἸηἶ55ἃ διηΐ, 5ϑὰ 
ἴθ] 11 40 ροπάδγα βἰπρὶ Παΐπι ἀθβου αμίαν (ἸΥ͂, 14) 
εἷς Θοάθπι ραηθ τηθὰ0 Γϑροίϊΐα 6δϑβιἷ). 

6 ἐαδμία Π)ϊοδοογίάσα (τωρ. ΧΙ). 

81 Νομπᾶ Πυΐ5. ΟΟ]]ΘΟἴΠΟ 5 Δ} 18 ΠΙΟΘΟΟΥ 15. ΠΟΙΏ]η6 ἰη- 
βΒΟΡΙΡία δϑ. σαδιηιι8}} ΠΟ ΠΡ ̓5. ὙΘΡῚΠῚ ΘΠ ΔΙΟΟΓΘΙΩ 
6556 Δρρᾶγδΐ {αδη Δ] ] Γι Δ] Θηπμ δὶ (Ἰ]δοραίγαιη ᾽). (6- 
[ΘΓ ΠῚ 5ἰΠρΡΊ 5. ὈΓδοβίδηϊἃ ἔτ ἰἈΡα]Δ6 ργορίθγθὰ {{Ἰ- 
Βαθπαὰ 65[. φιοά 6δἃ ρυΓ6 δίψαθ ἰηΐθοτο ἈΟΙ Δ Πἃ5 ῬΟΠΑΘΙΊ. 
οὗ ΤΠ ΘΗ ΒΕ Ρ ΔΓ ΓΑίΪ0η65 ΘΧἢΪθ οί. 

[110 5ΟΡΙΡΙΟΙ [Δ] 8} 5181), 4Δ ΠῚ 51ΠΏΠηἃ ΟἸΓὰ δ 
αΠΠ16 οη ἴὰ οΟΠρΟδἰ ἴδηι 6556 ἀἰοῖί, ἁπηϊοο ουϊάδηῃ ἀράϊοδΐ 58- 

4) ἩἨσυΐὰβ ἔθρα]δ6 8 1---τ οοπργαπηΐ οαπὶ ΟὁΔ}. ΙΥ͂, 1--- 
8, οὐ 866 8 8 οὑπὶ 1186 8 14. Οομξ. οὐδ Ρῥ70]. 8 52. 

ὅ) Νομηπ}1}15 Ἰοοΐβ Θρρϑι] δύο ροπάθνυατη αἰβδνυδ, 5θα 
Υ65 δα 1ῖἄθ τοϑῦϊν. 0{ τῷ 1186 ἔδῦαϊα ΟΧΥΘΡΠαΙη.. Υἱηῖ 
ὉΠΟΙ5. 2 βουρ. 12, ἴῃ ἤδὸ ἀγδομτηῖβ 20 ἀοῆβηϊδαν, ααϑ86 
50ΏΟ, ΟῚ τα αι θυαηΐ. 

1) Οομῆ, δῷ αὰ8θὸ 6ΘρΡῸ 6 ᾿Ιοβοουαθ οϑχοουρίδ βαργϑ 
(8 44) ργοροϑαΐῖ. Ῥυΐσηστη κεράτιον οὐ χαλκοῦν ἀραᾷᾶ ἱΠ|Ὸτὰ 
ΠΟΙ ἰηγθηῖ. Τα πραὰθ ἡμίναν ποαπθ ἡμικόγγιον πϑαπθ 
κόγγιον 16ο], Θϑηΐϊααθ τηϊηΐτηδ, τη θη ϑιγε ρα 11 οΟΒοοΥ  θτὴ 
οϑὺ κοχλιάριον, 'ἴπ πὰς ἐφῦπ] χήμη. '6α ὕδταθῃ ποθ 1118, 
ἴπ δο ἤδραϊ!α οορῃεΐα 6586 ΤΙΟΒΟΟΥ 615. ΤΠΪΏ]η6. ΠΘΡῸ. 



ΒΟΕΙΡΤΟΚΕΒ ΘΕΑΈΟΘΟΒ. μι γ Ὁ} 

46 ἃ ΙηΪηἰπ10 ῬΟμπάθγΘ 5416 δ ΠΪΠΔΠΊ ΟΠΠΪᾶ ῬΘΡΒΘΟΙ[- 
ΤΠ 6586 ργοΠίριαγ. ΡΥΙη]ὰ ᾿σίταν ᾿πΐπ5 ἴδ 0118 6 ρΔΓ5 ( --- 8) 
ῬῸΡ 86 5ἰαΐ ; 4φιυδπὶ χορ Γ ἃ] Γογὰ ρᾶγ9 Περὶ μέτρων ὑγρῶν 
(9 ----89),. ουἶπι5. ἴῃ ργ δ δ ]0Π6. Π}}]ἃ τηθη[ῖο Πί. ἱ 

Ιπ ροπάθγριιβ χαλκοῦς οὐμῃ 51Π|4πἃ ἀΘααϊρογαίαγ, φαρά 
οἰβὶ μονιπὶ οἱ 1ηδι ἀπ ΠΟ 5. νἀ δία". ἰΔΙη6η ἃ Τ65. πί 
ἃ ὈΟΠῸ διιοίογο ἰγαάιία. ΠΟΠ 1ἢ 5 5ΡΙ 1 Ο0Π6 πη γοοδηάα. ἢ 6- 
Ἰᾳια ρΡοπάθγἃ τι541|6 δὰ ΠΠΡΓᾶπη δοοιγαΐθ οχ ΠΟΙΠΔΠΟΙῈΠΙ 
Γαϊΐοπο ἐθβουρία βιιηΐ. 

Μίπαθ ἰγ65 ἀἰβιίϊηραππίαν., ΡΥΪπμὰ τηθα!]οἶπ4}}5 (κατὰ 
τὴν ἰατρικὴν χρῆςιν). {τιὰἃ8 65. νϑοίπιϑία Αἰοα. 5θοιπα ἃ 
Τι41Π1ὁὰ ΧΥΠῚ πἀποίδγαμη. ἰογιϊα ΑἸΘχαπάγίηα ΧΧ ὩΠΟΙΔΥΙΙΏ. 
Οτπι86 ΟΙΠΠΪὰ 5Ὲ0Γὰ 5115 {πᾶ Θ 86 Ἰοοἷ5 ΠΠπ|5 Γαν τηι15 ἢ). 

πη αἰΐογα πῖπ|5 θὰ] 86 ρᾶγίθ Ἀσμηδηδ6 π]Θηϑιγθ ἀ6ῇ- 
ἨΪΠΓΠΙΡ Ὑ]Ω],, ΟἸ6ὶ., Π16}}15 ροπά θυ ῖθιι5. δαηΐ δαΐθιη μὰ: ΚΕ- 
ράμιον. οὔρνα. χοῦς 5ἰνε κόγγιον. ἡμικόγγιον. ξέετης. 
ἡμίνα 5ἰνε κοτύλη. τέταρτον. ὀξύβαφον. κύαθος, χή- 
μη: 486 νορδθ}}ἃ 5ἱ 1ῃ 1 ]ητ|Π}| ΘΘΥΙΠΟΏΘΙΏ ΟΟΠν ΘΓ 5. ἢᾶ- 
θ65 ἰρϑ85. ΒΟμΊΔη 85 ΤΠΘΗ51᾽ 85. ΔΙΏΡ ΠΟΓΆΠ). ἩΡΠἃ ΠῚ, ΟΟΠΘ, ΠΩ. 
Βοχίαγ 1 Π|. ΠΟΙ] ΠΔΠ1. (πιὰ Γαυαπι. Δοδίδ πα! πὶ. ογαί μι) ἧ, 
΄αϊθαβ δα ]οἰθηἀϊ ϑιηΐ 5 Θ᾿ ΘΟ. σοὶ τι 5. -- ΠΔΠῚ ΠᾶΠῸ 480- 
{16 ΠΙΘΗΒΈΓΔΙη. οἰβὶ ἃ 41115. βου ου θ18. ΠΟῚ ΟΟΙΠΙΘΙΠΟΓἃ- 
ἴα. ἂρ ἈοΙηᾶποβ ἴῃ τι81 [Ἐ556 ὁχ ἢδὺ ἰρϑὰ [ἀθ]ἃ ο0- 
ΘΠ ΟΒΟΙΠΙΡ ---- οἱ ΘΟ ΟΠ] 61, 4ιᾶγῖα ρΡᾶ 15 ογαίηὶ ἧ. 

δ τηθηϑαγδα {γἸ Ρ]]1οἰ (ον... ῬΥΪηγαπ Ὑ]η]. ππὶ οἰοὶ, 46- 
πΙσαθ τ16}}}5 ῬΟΠάθγα χρυ. ΑἸΩΡΠΟΓὰΘ νἱηὶ οχ ἰΘρὶ]- 
τηἃ Ταίϊοπο {᾿θυπηΐπαν γα ΟΧΧΧ, οὁ]161 ΠΧΧΙ], τη6}}15 ΟΧΧ, 
ὉΠ ἀθἴποθρ5. ΟἸΏΠΘ5 ΤΩΪΠΟΥΘ5. ΠΙΘΉΒΙΓ86 ἀοΠηϊπηίαν, Π6 
1η6}}15 Ῥοπάθγθ., π| ϑιιρτὰ νἱάϊτηιι5 (δ ὅ9). πο οοηγρθηὶ ἰη- 
[6 γϑίθγεϑ. διιοίουθβ : 564 ἤδθὺ αϊάθιῃ ΠΙοβοογι θα (Δ) }}ἃ 
οὐ ΟΥ̓ θα 511 δοϑἐ πα ] 06. σΟμ ΞΘ ηΠ1. 

ἈᾺ « 

2) Ὧδ6 αὐδοὰ τοϊῆδι Ὑ, βαρτῶ 8 1], 46 Τία]168. 8 ΟἹ, 
αθ ΑἸοχδπαγίηα 8 66. 

5) Υ. Μοϊ. Ὁ. 91. 
4) Βοιηδηστη ἢ ΘΟΟΙΪΘΔΥ ἄϊοο, οχρ]ϊοδῦστη ἃ Οο]α- 

7 6118. ἀθ τυ. συ. 12, 21 (οοηἴ. Μοίγοὶ. ρ. 91 δᾶη. 11), αυοᾶ 
6 Θἤθήηθ αὐδθοουῦση ἀουϊνϑίμπμη 6556 6χ 86 Τἱοβοουϊᾶθδ 
θυ, ΘΟ] ρΙτγ. ῬΥΟΥΒτιθ. δαύθιη ἀἴγουβϑθ τηθηϑαγϑθ δαηΐ 
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184 “. ῬΕΟΙΒΘΌΜΕΝΑ [Ν᾿ 

1) 6 αδοΐηια ροπάδγιηι δὲ ηιθηδμγαγέπι ἑαϑμϊα (οαρ. ΧΥ͂). 

82 [ἢ (βιὰ ἀθοίιηὰ {πὰ6 Ἄλλως περὶ μέτρων καὶ ετα- 
θμιῶν ᾿πβου αν ῬΥΪΠΉΙΠῚ ΤΠ ΘΠ 51Γ86 ἃ ΤΠ 64 ΠΠηη0 δά ΟΠ ΘΙΠΘἢ 
ἀοΠηϊαηΐαν. Ιοαϊπηππιη Ῥ(Ο] αἰ οι) 6556. 5101 οβίθηᾷὶ- 
115 (δ 78). Ῥαγίβϑ οοίγ]αθ βιηΐ ὀξύβαφον, κύαθος, χή- 
ΜΉ. ΘΑθαἀθιη 116 ΘΓ] γί 0 η65 ἀί{π6 ἰπ ἰδ] 1 Ποβοου θὰ 
(δ 81). Ῥοπάδγα 16 ΠΒῈΓΑΓ ἢ ἀθϑουρία ϑαηΐ ϑθοιη πη οὐ- 
γ] τ ΤΙΧ ἀρδομιηάγι (δ 40). 

Ηἰ5 Δα σιιηΐ «]ϊὰ νὰῦ 5 6 ΠΠ0τῖ5 σομηρ ]αία. Μύετρον 
ΥΪ ΡΠ]ΟἾ ΓΟ. Θχρ]ϊοαίαγ, πῃ κοχλιάριον, βαςιλικὸν κάρυον, 
]1ὰ Δἰϊογαηΐαν, ἀ6. 4αΐθιι5 ᾿δίϊπ|8 ΘΧΡΟΠΘΓΘ ΠΟ ΟΡΘΓἃ6 ΡΓΘ- 
{ἰὰπ| 6556. ἄποο ἢ). 864 ποὺ ποη ΟἸὨΪ 0 ΠΟΠΠ1}1ἃ οορηδίᾶ 
6556 οἴ ΠΙΟΒΟΟΡΙ 4οἷ5 ἢ). 

χήμη μικρὰ (ργ0]. 8 82) οὐ κοχλιάριον (8 59. 719) αἰΐδαπθ 
το 
1) 5815 ο5856 νἱἀθίπ ἔθος Ὀγθυθυ Θαἀποίαγα: μέγα 

μύετρον, αποᾶ οοἶγαθθ ρδ15 188 οϑθθ αἸοἰὔαν, 85112116 δῦ 
111: ααοὰ ἀρυᾶ ΟἸφορείγθαμι οοἴγ]δα ρεῖῦα 168 δοβιτθῦα 
(8 160). Ταμ. μικρὸν μύστρον δϑοαπδ]θ οϑῦ οπθιηδθ αα86 
ἴῃ ῬΥΪοΥΘ Παΐπιθ θα ]8 6 ρϑιΐθ δἥονίασ. Δικαιότατον 81- 
ἴθι μύετρον, οπἱ 8 δογῖρα]α ὑχιθαπηΐαν, δθαὰ8]6 οδύ 11 
μικροτέρῳ μύετρῳ αυοᾶ ερπᾶ ΟἸδορϑείγειη Ρ8 15 228 οοἶγ- 
146 ἀϊοῖναν. ΙῬῪὸοχτο κοχλιάριον 8 5ογϊρα!ουσια ἀθαπδ]θ οϑῦ 
ΟἸδορϑίγθηο οὐἱϊ απΐτι5 ἀγϑομιηθθ ροπᾶτϑ ὑγιθυϊαν (8 10); 
βαειλικὸν κάρυον ἀριᾶ ΟἸδορείγαμη δῦ ἄγϑομτα. 4 (8 10) 
σοηβϑηθ αι βουϊρύου. ὑῦα]86 ἐουῦῖαθ (οΘρ. ὟΠΗΙ, 18) ὑγῖ8 
βασι ΒουθΘη5; 5648 ἴῃ 8ὸ φᾶθυ]α εοἰάθα {7 αἀὐδοῆηηδθ 
ἐυϊθαπηναν (δ΄ οουτῖσθηᾶπῃ νἀ θαυ); ἸΤοντικὸν κάρυον ΐο 
παροὺ ἀγϑομιηδηι 1, ἴῃ ὑαρα]α ὑθυῖα 18 5Π|1|6π85. αυοᾶ 86 
1ῖ4οχὴη τϑᾶϊ, Ἐαπᾶθηι. τη ηϑαγδτη βιρηϊβοαγο ν᾽ ϑίπν 6816- 
πα5 (οι. ΧΙΠῚ ῥ. 4381 Καλη). Ἡπῖς δοοοᾶπην αἰαῖ, Ρ 878, 
βάλανος οὐ αυαϑιία, Αἰγυπτιακὸς κύαμος. Θοπίααθ ὄροβος 
Ἰηὐθι' τηϑηβαγεβ δῆογίαν; 5648 68. γ88 1πουθα!}1}15 δϑὺ, απο- 
ὨΐΘΠ Τ]ΘηΒαγ8, 4186 οογίαθ Ὁ ρᾶγβ 14401|ι ΒΗΡῚ ΠῸΠ 
Ῥοϊοϑί. Ψψομοθιηθηΐου πὸ ουγανῖῦ ποίου ἤδρυϊδθ, ααἱ, συτῃ 
δ66. 6 Ὀϊοβοουϊᾶθ δχοοσρογοῦ (ν. δᾶπ, 2), Ροπᾶπβ βιρῃὶ- 
ΠΟΘΥΙ ὩΟΠ 1ηΓο]]Θχου. 

2) Τηΐου τηϑαϊοδιαθηΐα ἃ Πἰοβοουῖάθ π. ὕλης 1 Ῥ. 156 5. 
ἀσβουϊθυηῦαν κάρυον βαειλικόν οὐ κάρυον ΤΤοντικόν. ῬΥϊὰΒ 
ααϊᾷ 510, ἴρ88 ὀχριοδῦ: κάρυα βαειλικά, ἃ ἔνιοι ΤΤερεικὰ 
καλοῦςι. Ταμι ἴῃ Ἰἰῦτο 1 οχρ!!οϑηύπν κύαμος Ἑλληνικός 
Ῥ. 2406 585., Αἰγύπτιος κύαμος, ὃν ἔνιοι ΤΠοντικὸν καλοῦςι 
Ρ. 2348 5., ὀροβός ρΡ. 261 5., θέρμος Ρ. 252 855.. ΗΪδ5 Ἰοοἱδ5 



ΒΟΕΙΡΤΟΚΕΚΞ ΘΒΑΒΟΟΒ. 195. 

26 Νιίξαπαγὶ ἵπίουρυ δία α ϑεοαϊίσονο αὐδ αι οἰξαῖο. 

Πα ἐραβίγα Ἰαθογανὶ 46 ΝΙοΔΠαΡΙ ἰπίογργοίθ. ἀυϊ 586- 88 
Ρἶπ5. ἃ δοα!σογο, αὐοηονίο, Ῥδαοΐοπο, Ὠα-δηρσῖο οἰΐαίαι, 
Οαπ| ἀθηΐ 6 Θἃ5 [}}1115 βοπαθγαπι οἱ ἡπον ἀνανεή ΟΟΘΠΟΥΪ 
5 ηΙΠοαΣ] 4π86 ἴῃ ἤπθ ΑἸάΐπαθ ΝοΔΠαΡῚ Θά Π]0η15 Δα 1188 
σαηΐ ἢ). Ουρι ῬΥΪπὰ ἰπβοῦὶρία οοὲ Ἔκθεεις περὶ ετα- 
θμῶν καὶ μέτρων ἀκριβεετάτη., Ξθοιιπάα Ἔκθεεις τῶν 
ςημείων καὶ χαρακτήρων. ἰογῖϊὰ Ἔτι περὶ μέτρων καὶ 
«ταθμῶν ἰατρικῶν ευντομώτατος ἔκθεεις ἁπλουεςτάτη. 
Να ἰἀπηθη πον «υϊἀ {τι} ἴῃ) 15. [8 }01}}15 βου! ρίιη) 6586 οχὶ- 
5.165: ΘΟΠΡΤαΙηΐ 66 ρΡ]Δη6 οὐ (παν ογαηδ6 ΘΟ]]ΘΟἰ 015 
οαΡ 5 Ἴ. ΥἹΙ, ΜΊΠ. αἰδὶ {πο ἴῃ ἤπα υ]{{πη86. [Δ] 1} 6 1ἢ 

Ν [4 

ΑἸάΙπἃ ἜΗΙ ὑ δὲ ἡ ἀιοδία διηῖ: γίνωεκε δὲ ὅτι τὸ ζη- 
μεῖον τόδε - «κροπλ - ἔςτι κεράτια - ε-: ὁμοίως δὲ καὶ 
τόδε- τὰρ (ἢ οἷον ξυρ - εἾ. Ρτδδίον. πιοο ἁτιίθμι ΑἸαΪπᾶ8 
ἔφθι] 6 Ἰονίου θιι5 ἰδηΐπμη ἴῃ ΤΟ τ 5 ἃ (Παγίο Δ η15 Ἃ]5016- 

Ῥδηΐ. πὶ δῦ νιον Οὐ ϊοπΙη γαρίδα δαηΐ ἴῃ Θοά θη ὯΓ- 
Θιυπηδηΐο βου ρίπγαθ. ΝΆ]Πι5 ἰοϑίταν ἰδ ΝΙοδηάνὶ ᾿πίορ 68. 
ΟὐΪ ΡΘΟΙ] 1115. Φαδθάδμη ἃιοίου ἃ5. Θ᾽ θαία ; ΘΓ ΟἸΠΪἃ 
11 {6 ἰμά6 ἃἰϊουπιν δὰ ἰαθ1}18ἃ5 (ἀ] 6 ηΘὰ8 (πιὰ5 αἰχὶ Γα- 
᾿ἰοϊθ 48 ; «αΐη οἰΐαπη ἰρϑὰ Δρρ6!]αἴ10 ᾿μίθυρ οἷα ΝΙ απ αὶ 

ἩΜΠΠῸ ομληΐηο ἀθ Ροηαθυῖ8 δαὺ τη θη 51715 Πύ γηθπίϊο; δ 
ἴῃ ΠΌχ15 περὶ ἰοβόλων οὐ περὶ εὐπορίςτων, πὖὸ βαρτϑδ νἱ- 
αἴγητια (8 44 δᾶ. 9), κυάμου μέγεθος Αἰγυπτίου, καρύου 
ἸΤοντικοῦ τὸ μέγεθος 1ηὐϑ᾽ τιθηβαταϑ οὐ ὀρόβια ρομαΘΥΪΒ5 
ἸΙοοο δἰουπιηθαν, απδ αὔαὰθ οορηϑΐα, 6556 ϑρρϑύθ᾽ οὕτῃ 
115 απδ ἴῃ ἤϑο ὕδρθαϊδα Ἰθρυμηΐατν. 

1) Ῥυϊηοθρβ ΝΙΟδηΟΥΙ οαϊθο ΑἸαΐηώ, Ῥγοαϊιῦ ἃ. 1499: 
ΘΡῸ 68 518 501 4186 8. 1528 ὑγρὶ5 θχρύϑϑϑῷ οϑύ, Ηἴὸ 
6886. ἔϑθαϊαθ [0]. 89" βυαδιπποίδο βαηῦ 50} 01118. 

2) Ἐχίγθιηδ σϑῦρα ἴῃ ΑἸάϊηδι ΘΟ ΡΟ αΙ15. Θχρύθϑϑϑ 
Βιιηΐ. Αρραγϑί ἴῃ τὰρ πούΐϑηῃ 8] 1 οπῖ8. ροπαοΥτῖβ ἰαίοσθ; οὗ 
Ῥῖὸ ξυρ. ΠΘΒ8010 8ῃ Κερ.; 1. 6. κεράτια, Ἰαροπάπχῃ 510. Οδ- 
θαι δοηΐου ὑπ] πη Οὐ βδιϑηϑηα (ἔν. 67, 86). 

9) Τιοοὶ ΘΠ ΡΟΥΣ ΘΙΙουτπηαθιθ 1 δαηῦ: ὅοδ!σ, (6 γὙ6 
Ἡπητη. Ὁ. ϑῦ: [08] 16 8 πὲ τηΐηϑπι 80 Αὐτοο αἸβύϊησιυτμί ἀνύώ- 
νυμος Νιοδμᾶνι ἰπίθυρυθθ: Ἢ Ἰταλικὴ μνᾶ ει οοὖ., απ86 
ΠδΡ65 ἴῃ αδ]6η. οἂρ. ΝἿἾΙ 811. ἙΥρο΄ τηΐητι5 τϑοΐθ ΒΟΘΟΚΗ. 
Ῥ. 299 παϊὸ Ιοοὺ ργορυίϑιη ααθηάϑιηῃ ϑαοίον α΄ θη, {ϊ)Ὀαῖ. 
--- [άθχὴ Ῥ. 48: ϑ6ηῈ ἵπέογρν 8 Νιοαπάνὶ ἀϊαϊέ: τὸ δηνάριον 
ἔχει δραχμὴν μίαν ἡμίσειαν, 486 Ῥϑανα βαηῦ 6 δ. ΥΠ 
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186 ῬΕΟΙΒΟΌΜΕΝΑ ἵΝ 

ΡΟΥ 86 [4158 δϑί. «πθηΐϊαπὶ θα ἰαθι|46 οἱ ἃ Νοα πα γὶ φαγτηΐ- 
Ὠΐθιι5. οἱ ἃ 50}}01115. ΘΟΓῚΠ ῬΓΌΓΒΙ15 ἅ]16η86 διιηΐ ἢ). 

226 ἐογέϊα οοἸϊοοίζοηα ροπάδγιπι δὲ ἨιΘΉ ΘΕ ΑΥ̓μῆ. 

84 ὙἹάϊγηι5. οἷτι5 ΟΠ] οἴ ομΪβ {πᾶπη (ἀΔ] θη νοοδπηι5 15 
Ρᾶγίοβ. ἃ] 1 ἴῃ ΠΡ Γ]5. βογναίαϑ 6556: 564 [ὈΘΡπηΐ ργαρθίοΓ θὰ 
{πὶ ΠΟΠΏ.Π]ὰ5 ΟΧχ ἢἰβ (Δ }}}}5 ἴῃ Ππονὰ5. [ὉΡΠΊὰ5 γράϊσογθηΐ 
αἰΐδαιθ {ὰ86 δὲ ἰά ἀγσιιπηθηΐι ΡΟΥΘ ΓΘ. νἱ ἀθγθηΐαν ἰτη- 
Τηἰβοθγθηΐ. Οἰῖπ5 γοὶ Ππο ] θη 1} ΘΧΘΙΏΡ] ΠῚ ρΓδρίγοὶ θὰ 00]- 
Ἰοοίΐο {6 ἃ πορῖὶθ ροϑί ἴθ! 5 ΟΥΙ αβἰαηὰβ ροϑίία οϑί 
(ἔν. 11-----77). ΝΠ τιϑῖι5 δϑί βου ρου ἀπᾶϑὶ Γππάδιηθηΐο ἰἃ- 
θ]4 Ὠιοβοογί δα (1. 04). σαϊπ5. ᾿ἸαἸἢπτη ἔθοῖς σαδα οΟ]]Θοϊο- 
Πἰσ. ῬΓΪΠδπ ρᾶΡί6πι. ἔπη ρΡοηά ον βθοιη απ οδριιΐ [ΘΓ {ΠῚ 
ἀ] θη θὰ6. ΘΟ] ΘΟἰἸΟπΐβ Ρογβθοιία5. δϑί. ποίδβ ροπάθγιμ οἱ 
ΠΠΘΠΒΕΓΔΓΠῚ. (πᾶ6 ἰρίάθη οαρὶίθ ΠΠ οἱ ΥἹΙ γϑρογϊ πηΐαν, 

{πιᾶπ| ὈΡονἰβϑίηθ ργοροϑιιῖῖ. ποηηι}}]α 6. οαρίία ὙΠ] ὀχοον- 
Ρ511, ἀθίπά 8 γ πὰ5 ρᾶγίθβ άθ]46 Ὠϊοβουγἄθαθ Δ βου ρβὶΐ, 
᾿ἴβαιιθ θη (θα! τὴ απιὰ6 ἰηΐοι ἀΔ᾽θηθὰ5 δϑί ἀθοίτηδ ({1. 00) 
ΔαΙαηχὶΐ ἢ). 1ὴ ἤπ6. ἃπίθιῃ πθβοῖο ἃ 80 110 βουϊρίογθ διἰ- 
αἰία 6δὲ τηΐγὰ (πδράδη) [ἄΡΡΓᾶρο., αὶ ῬΓΟΙΉΪΒΟ6. δίαιι6 ἰῃ- 
ΟΟΠΙἴ6 ναγῖὰ 46 ἸηΘη511}15 ΡΟΠΑ ΘΙ θτ15 ΠΕΠΊΠηἾ5. Π ΘΟ ΔΘΟΙΊΙΠΙ 
ΘΟΙΙΡ ἴα διιηΐ οἱ οχ Ερίρῃαηΐο οἱ 115. ἱγριηθης 5 {πιὰ 6 511} 
ΕἸ56 011, Μαχίτηϊ. [π] 18] {{{π|15 ΓΘυπιη π ὅ). 

8 ὅ, --- Ογομον. ἄθ βϑϑβϑῦ. ρ. 862 οἷζαὺῦ δὰ} ϑοάθιῃη {ϊΐαϊο 
οδΡ. ΙΠ 8 14. 25. --- ἑ Ῥδιοίοη. Ρ. 28ὅ εἴδογῦ οἂρ. ὙΠ 8 28; 
1Ι4θὴ ϑαΐθιη ῬΘῚ ΘΥΤΟΥ Θὰ ΝΙΟΘΗΔΙῚ ᾿ηὐουρυϑῦϊ ὑχιθαϊῦ σουθὰ 
ὁ χοῦς ἔχει μέτρῳ μὲν κοτύλας ᾿Αττικὰς δώδεκα, ξέεςτας 
δὲ ἕξ: αιδ6 ροὐϊι8 ροῦχα ϑαμῦ 6 ὑδθι]δθ ΟἸθορ. 8 27. -- 
Τ.-Οδηριαβ ἴῃ Τιοχίοο 810 ςτάγιον: ἥιωροϑίέϊο ροηπάογιηι 
δὲ πιθηδιγ αν ϑδιιδίοοία Νίοαπαγο (ἰογγαοῖ: τὸ ἀσσάριον οἱ 
σοὺ. απ οἂρ. ΥἼΗ 8 6 Ἰορτηΐιγ. Τάρ δὰ κοκκίον α- 
ἔθυῦ Ἰητδῖατη οαρ. ὙΠ. 

4) γῖά8 δῷ απδ6 βιρτδ 8 44 6 ΝΙοδηαγο οἰπιϑαιιθ 50Πο- 
1118. δ]|Π]1αὔϑ δαπύ. 

1) 5ίῃρι]εα 1ὰ του 586 γϑρομαθηῦ: ἔν. 71 Ξξξ 64, 2--ὁ; 
ἔν, 72 βἴχῃηι]θ ἐγαριηθηΐο ὅ9; ἔν. 79 ἴῃ Ὀτονῖιβ οομ δ Τα 
Θ᾽ ἔν. δ οἱ ὅ6: ἔν: 74. ὁχοουρύμηι 6 ἔν. ὅδ; ἔν, 70 ΞΞ 84, 9 
ΘΟ 76. Ξξξ᾿ 6: 

2) Ηδϑς Ῥγυθυ βϑίηθ 516 Ῥυοροπδτη: ἔτ. 77 8 1 τὶ 88, ὅ 
κοδράντης. --- ὃ. 2 αὐίαραθ ἀθβηϊθο ἀθϑιρία οχ Ερὶρμᾶ- 



νῷ 
ἥ, 

ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΙ ΘΕΑΕΟΘΟΒ. ἀν τοι 

6 φιαγία ὈΟΠΠΕΟΤυΟ γιας ἐαϑιΐαηι Οἰοοραίγαπαηι αἰδαδι 
οοηϊηοέ. 

ΤῸ ἰ5. βουίρίου. 46. 40 5ἰδίίη ἀἰϊβραίανίπηιι5 ἴῃ ἐΓδοίδίι 8 
5 0 ΘΟΙΠΡΟΠΘΠ4Ὸ ΠΙΟβοου 468 ΠΠΔΧ]Π16 ἰᾶθ11}ἃ τι5τ15 651 οἴ π16 
51Π}1}1ἃ 4αΔο πὶ Δα Πΐβοι 1. ἰἴὰ Δ}1π|5. ὙἱΡ ΠΑΓΊΙΠ ΤΟΥ ΆΙῚ 5[1|- 
ἀἸοϑιι5. 6 ἔάθια (ἸΘοραίγαπᾶ οἱ ἀπάθιι5 1Π1|5 {86 ἴῃ (ἀα]Θηθἃ 
ΘΟΙ]ΘοΙοη6 Ῥγοχίμιθ βοΐ πι: ρΘΟᾺΠ Γ ΘΙ οἱ Πονἂπι Θχρο- 
β᾽ {ἰΟπ6η] 46 ροπάθυθιι5 οἵ τηθηϑαγ 5 ΘΟμΐθοὶ! ([γ. 78----80). 
ΗἾο ρῥυϊπηη ἸΘοΊΠη5. ἰπϑοῦὶρ ]οπθὴ δαπμηοάθππιη ὈΓΟΙΪΧΔ ΠῚ 
{πάρα 5{ΠΠπ||ὴ ἀοίαι 5 Βγζαπίίηδα ργοάαί. Τύμῃ (]δοραΐναθ 
ἴθ 56 απ π}}15 πἶδὶ [θυ] θιι5. ΓΘ θι5. ππιίαί 5. 564 
Θχίγοιηᾶ {ΠΠ|π|5 ρᾶγ 5. ([π46 ἃ ὃ 25) ἷο οἴηἶβϑα. δἱ Ῥγθνῖο 
5160 φοποϊαάήϊπιν : ταῦτα ἀπὸ τῶν γεωργικῶν. Ρταρίογθα 
δα ΓΘ ΙΠΘΙΠΟΓ 116 νἱἀθία! ἴῃ ρΟπάθυθτι5 ἀθΠηἸΘη 15. [6 γ6 
πθΊψαθ δάάϊξαμη 6556 νόμιεμα. 1. 6. 5014 πτὴ (οηδίδη η1ὰ- 
ἡὰη. ᾿ἰργᾶθ Ποιηδηδθ ρᾶῦίοιη ΕΧΧ]᾿; ἰὰ φαοά γΘο 5511η6 
[δοίατῃ οϑί 6 οοηϑιθίπαϊηθ {ΠΠ1π8 ἀθία 5. ομημηΐα ροηάθΡα δέ 
ΠΡγᾶπὴ οἱ ὀχᾶρίππι) γονοοδης5. ΘΗ 6 ΤηΪγῸ τηθ 10 ἰπΐθΙ 
ἸΠΘ 4145 ΠΠ]ΘΠΉ51Γ85 που] οαίπΠ] δέ Ἠρθγαΐϊοὶ ἰδ] θη 11 ΟΠ τι 
ΠΡΓΪΒ. οἱ 5011415. ΘΧργθβϑιπ ἧ). 

ΘΘΟΙηὰ ρΡᾶΓ5. ἢππ||5 ΘΟ] οἴ π15 ([ρ. 70) οοτηροβίία αδϑί 
6 οαρὶζ6 ἄδ]οηθο ΧΙ ἴῃ Ὀγονῖα5 οοπίγδοίο οἱ ἰἅθα]α Πρ αἰγὶ ἃ 
βῖνθ οἂρίο ΧΙ. ΟΠ] ο5. {αὶ ΠΘΠη10})0}1 φαϊηΐα μά γΓ5 ΑἸΟἰ[α, 
68. ΡιοΙ μηδ ίοιι5. ψαθιηδ τη πὶ σαρτγὰ (ὃ 70) ἀθμηοπβίγανὶ- 
ἴη15. Οτᾶθ ἁπίθπι ροβίθα θοάθπι [000 Ἰοσπηΐα" ([ν. 79, 3). 

Ὡἶἷο (82, 14), πΪ51 απο 1Π1Ὸ ἰοὺ βοχύωτιϊ, ἀποὺ πἴο Π1{γ86 
δυΐαθθθ ὑυδαπηύΐυτ. --- 8 8 οουγαρίδ οδῦ; βϑηϑηι Βουιρύτ- 
Υϑτη ΘΕ 5 ἔν. 80, 8. 4, ααδ6 οορῃϑίδ οϑῦ οὔτ ἔτ. 88, 9.--- 
8 4: οοηΐου 88, 8. -- 8 ὅ: να ἔν. 96. ---͵ ὃ 6 οχ Ἐρι:ρδᾶ- 
Ηἷο. -- 8 7 1ὰ δηνάριον 1πἰ6]160Ὶ1 νἱαθύθι απο] ΘΧΘΡῚΟ ΡῬδΥ 
οϑῦ: γνἱᾺ6 ἔν, δὅ8, 20, Ρ7τ0]. 8 ὅ8. --- 8. 8: νἱᾶα ἔν. 96. -- 8 9 
ἀϑβηιθ 8) 14 6 ὑδθι115 ἘΡΙρμδηΐϑηΐ5. --- 8 1ὅ δινάριον 
ϑΘασ 816 501140 146τὴ οϑὺ ατιιοα 8 Τ ἀδβηϊῖ. -- 8. 16 Ξξξ 88, 
8 ἴηἷΐ, --- 8 17 οὐ 18 6 Τα] 1 ἔα θα]ς ({ν. 16). 

1) ἙἘϊθὺ Ἰοςιι5. ἔν. 78, 17: τὸ τάλαντον ἄγει λίτρας ρκε΄, 
νομίεματα θ. Τιῖρτϑθ 125 ϑαπὲ ἐδ]θμι ἘΡΙΡΒδΏϊΘΗΙ 5106 
ἩΘΡΥ8ΙΟΙ (ὅτο]. 8. 68); οϑϑάδυω τι] ]ρ11 ΘΟ ῦϑθ οτη ἩΠΙΠΘΥῸ 
ΒΟΙΙἀουτὴ απ ἴῃ ἀπϑῖη Πἰρύϑιη ἱποαγυιηὺ [δοϊπηὺ 501140- 
ΤαΤη ΠΟΥ ΘΙ 1118. 



188 ο΄ ΒΒΟΙΒΘΌΜΕΝΑΙΝ. 

Θὰ ἴδηι] ΙηΪΒ6ΓῈ ΟΟΓΡΙρίἃ βηΐ, τι 6ἃ. 4] Ἰ]Δοῦπ 416 βιιηΐ, 
Ἰηΐδοία ΓΘ Πα πΘ ἃ 6556 νἱ (6 Ϊπι. 

ΕΧΓΓΘΙἃ ΡᾶΓ5. ({γ. 80) δοάβπὶ 0 η51}10 ἁίαιιθ ἰἰβάθιη 6 
Τοπτἰθι15 οοΙηροβίία οί δὸ ἃ] Περὶ μέτρων καὶ «ετα- 
θμῶν ἴ1π ῥγίογε οο]]θοίϊοπα (ἰν. 77). 564. Πἷο ομηπΐὰ ἀθβί46- 
ΔΉ αιδ6 {ΠΠ|ὸ ροϑι ςάτον (δ 6) ἱπνοηϊπηΐαν. 

226 "αρπιοηίο ἸΤερὶ μέτρων ἑηπέογ Πογοηίαπαβ γοϊϊηιΐα8 
ϑεγυαίο. 

ΑἸΙΦαο Ϊ65. σα ργὰ οἰἑανίμηι5 Γγαρηηθηίαμη φαοάάδπι Περὶ 
μέτρων. ουαπ5. ἈΡΙ4α6 οργασίϑηη 6558 ἤΠάθπι ΘΟΡ ΠΟΥ ΠΉτΙ5 
(δ 89. 78. 14). Ἐὰ ἰα!]ὰ ἴῃ ΠΠ ΓΒ τη π ΙΒ  ρ115 Ροϑὲ ἴτὰρ- 
τη θηΐ 1) (6. [Δ] θη 15 οἱ ἀθηλγίο (96) ἰμνθηϊίαι" ἀμ α16 ΘΠ] 
110 ΠοΡρομ {ρ θα αν. ΑἹ νογῸ ἢθ0 ἃ} ἤδΘΓΌΠ6 πθὸ ἃ Πα 0 
ΘΔ} ΒΟΥΪρΡίδηη) 6556. 5815 ἀθιηοηβίγανίμηι5 (ὃ 14): ππαπο αὐ- 
ἀἰπηιι5 δα Πἀθ1 π6 δά 1ΠΠπ11Δ «6 Διιοίο 6 ΓΘ ρου τὶ Ρ 0586 
4] 46 (Δ]6η{15 οἱ ἀδπαῦίο βουίρβιί. Νδπι {πὰ «αΐάθαι Α16- 
ΧΑΠΠΡΙ Πα] [556 οοηϑίαί ; ἤᾶθο δαίθπι ἴθ ]ὰ ἃ) ΠΟΡΓὰ ΘΟ 

ααοάδη) ΠΟΙ ΐη6. Π0η ἰπάοοίο οοΙηροϑβιία 6ϑΐ.. 4.61 ἰρϑ111} 
σαοχαθ. ΑἸοχαπγἶδθ νἰχῖ5886. οἰϑὶ υϑῦὶ 51Π1118.. ἰδ 6  ΠΟῊ 
ΟΘΘΡ) 657). Ε{ΔΠ) {0 ἰθιηροῦα δὰ 5ου!ρία 510. δι} οἰ ταν. 
Ναο ἰδιῆθῃ βαίϊ5 ἰ4οπ θᾶ η Οδιι58Π) 6556 ΓΟΙῸ. ΟἿ 46 
“υλγίο ααϊπΐονθ βᾶθοι!ο οορί(αίμν ᾽) : ἰπημηο πΪΠ}} πηρθάϊ!, 
4αοΙηΐηπ5 81 ΡΓΠητΠ ΒΔ ΘΟ ] πὴ δαΐ ἱρβᾶπι [α] 81 δὰ ἂγ- 
ΘΠοίγριιηι ψαοάάδιη, πη6 ἀδγιναΐδ 511. ΓΘνΟΘΘΙΏΙ8. 

ἴλη} {πὰ6 1η πᾶ (θὰ ([τ. 81) ρϑιβουρία βαμί Θὰ 6χ 
ΟΥἸΠ6 ῬΘΓΟΘΠΏΒΘΔΠΊ15 Θ΄; ΟἸΠ ῬΓΙΟΡῚ 15 ΟΟΙΏΡ ΔΙ 6Π1115. 

ΡΥΓΙΠ.ΠῚ ΔΙΡΠΟΓἃ ΠοΟΙηδηὰ Θἰι54116 ρᾶΓΐ65. πΓηἃ. 60η- 
6115. δοχία 5 ἀθἤη!αηανΡ. ΑἸΩΡ ΠΟΥ ἃ 4αἰθιιδάδῃι μέετρη- 
τής. πτηὰἃ κάδος Δρρθ|]απὶ ἰγδά ταν. Οοηρίαβ οὐ Ἠφθγαΐοο 

1) ἨἩδΌτδθϑ Βθυρθ ϑιοίογουη οὐὔπαμι 6586 6 γϑυ 18 κά- 
βους ἡμεῖς (χόας λέγομεν) δορποδβοῖδαν., θὰ ἢ θο ἨΘΌταθο- 
γυΐϊη οϑῦ τηθηβαγα. [η86 Μδυῦπτβ το ιβϑίμηθ: 7) ακέδιι", ἴῃ- 
αὐ, ὧδ 66 πιογοθαῖϊ 68ζ πρὶ 7μΐ υἱυαηξ αἰ ηιϊϊοιι 465 ΟὟΘΟ5 
δοι5 ἴα αονιϊηαίίοηι γοηιαΐπο (Ρ. 212). 

2) Ηδθο οϑύ βϑηύθηθὶᾷ Μαυηϊὶ (Ρ. 218), αὶ οὐ ποὺ 
ἔγαρυαθηΐπτῃ οὖ αἰύθυτιπιὶ 46 [816 η018 ν 6] ἃ ΕΡΊΡ ϑηϊο 1080 (9) 
Υ6] ἃ Ῥοβύθυϊουθ. ἀπορίϑιῃ βουϊρίϑ 6556 βϑὐαθαϊ. 
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ΟΔ00 οοΙηραγαίαν ἢ. Νονάμη πΟΠΊΘη ᾿πονδάι16 ΠΠΘΠΒΌΓα 6δὶ 
βρόχος, «φιδτιία ρᾶ15 ΔΙΠΡΠΟΓΔΘ, 

Τῦμπη ΑΠΠ ΘΟ Θη51 πηθἰγοία ὈγΓΘυ 6 Θχρ]οαίο (ἢ 74.) β56χ- 
ἰαγιϊ ρᾶγίθ5. ἢ86 δου α: 

ΣΈΟ τ πὸ 5 
κου ητ  ανν ΝΡ ΟΣ Ὁ ΙΗ 
Ὁ: ἐβοδόν.. ὁ ἘΠ 4 δ ἃ 
πὐσθθ,  λκ ον εν δ᾽. ΘΑ 
μύετριον. λίςτριον 48 24 12 4 1 
κοχλιάριιν . . 96 48 2 8 2 

Οὐ λ6 ΡΓΟΙΒιι5. ΘΟΠρΡΤαἢΐ απ] 5θοιηὰ δἰ βορ{ϊηἃ ΤηΘη 5 ἃ- 
Ταπὶ ἰάθα]ὰ (δ ὅ9. 79). ηἰδὶ φαοά τηγϑίσταμη. πἰς μύςτριον 
δῖνθ λίςτριον νοοδίιΓ, 
 Οδ8 ἀδἰπάθ νογθὰ βϑψαιηίαν : καὶ τὰ ἐλαιρὰ παρα- 

πληςίως οἴ... 6ἃ ΟΟΙΠΏΠΟ46. ΘΧρ] ΟΡ ποὸη ροβϑιιηΐ ΠΪ8] 
οομηρᾶγ ἃ ἈΝ ἰαυὰ 1118 νϑύβίοπθ [απ {86 51} Αἰγ]οδηὶ 
10 ἰογίαν. ΟπδρΓΟρίο δά δ]ίθυρᾶμπη ἢ α1πι5. ΠΌΡῚ ργίβθ πη 
68π| ἀἰδρα ται θη) Γοϊοηιι5. 564 ΠοῸ ἴῃ ργδθϑθηϊ ἃ Π0ὴ 
οἰηἰἰπη5 τὰ ἐλαιρά 6556 ΤηθΘηβιιΓᾶ5 ΟἰΘαΓ 85. 4ΠΔΓΙΙΠΙ Πη8- 
ΧΙ] (ἸΟἰΓ 6556 μετρητὴς ἐλαιρός, (αὶ ΥΘΕΈΥΤΗΣ ΤΙ 

Βοπιᾶηο ἀοΠηϊίΓ. 
ῬΟΓΡΓΟ πιοά!]] Βοιμδηΐ ρᾶγίθ5. βϑιηοάϊις (ἡμίεκτον) εἱ 

Βοχίαυ 5. αἰ ουιηΐαγ. πίβαια Αἰἰΐοὰ χοῖνιξ, οοἴανα 815 
τηοα!. Δα [ῸΓ, 

Ια 56αυἰ αν σαν βϑἰ πη 5. 1116 Ἰοοι5 46 ΡΟ] 100 1η6- 
ἀϊμηηο ἄθαιιθ νϑἰμπβιϊουα οἱ γΘΟΘηΓΟΥΘ ἃγίαθα, 4ΌΘΠ) 5.0 Γὰ 
1{Π 5 Γάγγη (δ 99). 

Ἐχοίριξ πᾶθο κόρος ὃ Φοινικικός, ουἱ ΧΧΧ ςάτα ιτ- 
διαππίυν; ςάτον δαΐθιῃ βοβαυϊπηοάϊαμη πάρ θγα ἀϊοί(αγ ὅ). 

Τύχη ΟΟΠΘῚΪ ρΡοπάθγἃ νἶπ0 6] 0160 Υ86] π|6}16 ᾿πηρ 611] ρ6Γ- 

8) ΝΟΥΙΡΊΟΥ ὨΪΠῚ] ὨΪΘῚ πος αϊοογθ νἱαθίυυ οοηρίσθχῃ οὐ 
κάβον ἔδοτε ϑαϑάβθιωη τιθηϑυγδ8 βρη ἤσαγα; οὐ οὶ ποη ΟὈ- 
βἰδὺ αυαοαὰ 80 ΕΡΙΡΗΘΗΪοΟ (γ. 82, 11) αἰβαὰθθ οδθοὸ 4 56χ- 
ἕαγῖι ὑΥἹθυασηΐαγ. 

4) ὅῖὸ Βοθοκῇῖιθ Ρ. 2ὅ9 ἸΙοοῦα γϑούθ ᾿πἰθυργθύδϊαβ 
ρ᾽. Βρο οὐϊϑιῃ ᾿ρϑϑῖα βουϊρίύαγθιη οΟΥΙρ θη ἄδτη 6588. σθη- 
Βα; ἤδῖὴ μοὃ. τὸ 5΄, αποᾶ 110 τ] μαρθθηΐ, Βθῖλο ἀϊπτῃ 81- 
σηϊβοαγοῦ; Βουῖρδὶ ρίαν μόδιος α΄9. Ιάδιῃ ςάτον 80 ἘΡΙ- 
Ῥμϑηΐο (ἔν, 82, 8 8.) μόδιος Δρρεο]]αῖαν οἰααθ 22 βδχύδυϊ 
ὑϊρυπηίατ, αἀδ γϑὺϊο οατὰ Ὦϑο ἐδ θαϊα ἔοτς οοηργαῖ, 



Ὁ ἃ ἦν; ΚΡ Ἀν, ΠΑ ἐλ. δὶ ῳ. φνν»ς 

᾿ - ᾿ὔι Ν “Ὁ “Ψ ᾿ τὺ ᾿ς ᾽ ᾿ 

140 ῬΒΕΟΙΕΘΔΟΜΕΝΑΊΝ. 

τηἀ6 ἀδπηϊμηίιν αἴψαθ ἰπ ἴαμα ΠΙοϑοον θὰ (ν. θ4,11. 22. 82), 
Ηΐο ἴῃ ΠΠΡῚ5. πηδηῖι ΒΟ ΓΙ Ρ 5. ΒΟΉ 11ὰ οοΥΓυρία 5υπι, 480 
οοΓία ΓΑΙ Οη6. ΘΠ Πάν η115 ΘΟ πὰ πὶ νυ ΒΙ ΟΠ ΘΠ [μ [πη . 

Βϑηῖαιι6 πποῖδα κόκκοι τοῦ πεπέρεος Οὐ, 1ἰγ86 
᾿ΘΠἸπηδ]πὶ (ὑφ᾽ ἕν) Υ πιὰ ὑγθαπηίαγ. Ουοά ροπάιϊι5 ἴῃ 
ΡΓΟΙηρΡία 65ὲ ἀἴσθγα οῃδ]00 {1Π1 αὶ ἴῃ (ἀ] 6615 [8} 0115 γΘρ6- 
εἶταν οοσπϑίαμῃ [τ|1558 ὅ). 

Ὧι ρϊρλαηϊο ΟψργΥῖο οίμδψιιο ἰἰγο 6 ηιδηδιῖὶδ ὧἂο ροηπαογίθιιδ, 

8: Μοάϊμππηι «αδδὶ Ἰοοαπὶ ἰπΐον' (8015 ΤΠ ΘΠ ΒΓ ΑΓ ΠῚ ἃς ρΡ0η- 
ἀδγυχῃ οἱ ᾿ηΐον ἔγαριηθηΐα 6 ΠΠΊΠ15 ΟΡ ηδὲ ΕΡΙΡ ΔΗ 16 
Π|}061}1ὰ5 ΤΠΠερὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. «αὶ ἃ Ρείανίο τπᾶἃ 
ΟἾΠῚ ΤΟΙ 15. Θ᾽ τ15 ΒΟΓΙΡ (15 οα πι5. οϑὶ ἢ. Οαθπ φαϊάθιῃ 1{})6- 
ἴὰπ| ἃ) ΕΡΙΡΠΔηΙο. (οηδβίδπιϊδα Οὐρυῖδ6 δρίβοορο, 50 Ὁ ]Ρὕαπι 
6556 οοῃδίδί δηηὸ ΟΟΟΧΟΙῚ ρᾶυ]]ονα ροϑι Ἶ). 

ἴὰτπὶ ὈΓΪη νἱάθδηηι5. αιοἃ 510 11061}1} Δυριπηθη  πΠὶ 
΄υϊάχψαθρ 46 οἷ [ὉΥηἃ {18}15. πὰπο ὀχϑίδί πιἀϊοαπάππη νἱ- 
ἀθαΐαν. [πϑουρίὰ σαὶ Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 
᾿Ἐξπιφανίου περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. 4.86 οΥίἃ 6586 
ΔρΡρᾶγοί ἃ γδοθηίογο αοάδη) 51ν6 ΠΠΓΔΡ]Ὸ δῖνα ἱπίθΡΡο]ἃ- 
ἴογο. Τα ᾿ηἰ {10 μᾶθο Ἰδσιιηίπιι : Εἴ τις δὲ θέλει τῶν ἐν 

ὅ) Απέθαπϑιη νϑυβίομ μι Γ, δ ϊΠ8γ ᾿ηγσθῆογϑπι, σταθμίων 
ἐςτὶν λθ΄ οἷς. οχ βογϊρίαγα οοὔϊοῖθ ΒΡ Ἰδρϑπᾶβδ 6586 οχί- 
ϑαραη, αὰἀ8δ6ὸ «ςταθμία οοπέργθθαη οὐτὰ Ῥίοϊθιηϑιο 
ἀγδοβτηδ, ααοηΐϑιῃ ἀγϑοῆταδα 960 11 γ85 10, οομρ ροπάσϑ, 
οἰποθυθηΐ. 56 δὲ οἵμηπῖα ἰὐὐϊΐα 6556 Υἱᾶϊ, αὖ ρῥΥϊμπισπι 
ψΘΥΒΙΟ οὰ Τ,ϑϊη ϑ) ΠΡ ΧΙ. 

6) Ἐχ δὲ ροπᾶθγυμη γὑϑίϊομθ απ ἴῃ οδρίΐθ αδίθπμθο 
ΠῚ αἰτίθαιιθ οχϑίδι (ργ0]. 8 ὅ0, 75) ἴῃ ἀποῖϑιη 884 οἤ βίο, 
ἴπ Ἰρχαπὶ 4008 ἱπουγγαμί. 165 ἤσπὸ κόκκον Ρῥἱρθυῖθ ΠΟ 
18 ἃ Ῥίο]οιμδῖοο οὖ βοπθπμο οἤϑ]οο αϊγθύϑαμι {π|886. 

1) Τρϑϑῖὴ Ῥδυϊδίηϑιη οαϊίϊοπθιμ, αα88 8. 1022 ργοάι, 
απ Ὀύθϑᾶδθ ΠΟ ἱπυθηΐγθι, αϑι8 δὰπι τϑροῦοηθ Τιῖρ- 
ΒΙΘΗΒΙ, ααδὸ ΟΟΙΟΠΙδΘ ποῖηθη ρΥγϑϑῆχαμη παροῖ (Εἰ ΌΥῖΟ, 
ΒΙΌ]. νοὶ. ΨΙ ρΡ. 420): ΕΡΙΡμ8ΗΙ ορούα οχηηΐα γθο, Π1ο0- 
Ὥγ5. Ῥοίενϊα5. ΕΔΙῖο πονα ἰυχία Ῥατγϊδίπθθι ϑδάογπηϑίε. 
Τοῦ, Π|. Οο]οη. 1682. 

2) Ομηπῖπο ἄθ Ερίρμϑηϊ νυἱΐα οὖ βογιρῦϊβ. οομῇ, Εἰρυῖ- 
Οἴαχῃ ἴῃ ΒΙΌ]. α΄. νοὶ]. ΥἿΙΙΓ Ρ. 415, 418 858. Αππὸ 8392 ρμϑυ]- 
ἴονθ ροϑύ ΠΠρυὰστι ἄθ πθηβαγ15 δὲ ροπᾶάθυϊθαβ ϑουϊρύαπι 6588 
ἴπᾶθ οὐβοῖξαγ, χυοᾶ οὨγοποϊορία ἀϑαπθ δᾶ ϑυπὶ ἱρϑῖπι 8η- 
Ὡππν ρογαάποία 68, 
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ταῖς θείαις γραφαῖς εἰδέναι τὰ πρὸς πολυπειρίαν 
μέρη. λέγω δὴ περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. τούτῳ τῷ 
ὑπομνηςτικῷ ἐντυγχάνειν μὴ κοτοκνείτω. Ηἴΐο 5[α[1πὶ 
6 Ῥάνγ[[οὰ]ὰ δὲ ΠΠ06]1Πππὶ ἃιιΐ ΡΑΓΓΘΙῚ Τηλῖο"]5. ΠΟ] 15. ΟΡΘΓΪ5 
[αἷθ56 αυΐ ᾿ἰηἰ{{ππ| ΠΟ π᾿ ΘΡΤΌΙΏ ΒΟ γί 6556 ΘΟΠΟΙ] Δ ΙΠΠ115. 
Ιλ) ἸΟΠΡΊΟΓΘ 56 0η6 μέρη ἐν ταῖς προφητείαις 6χρ]}- 
ΔΗ νΑΡΔΘ 116 ποίδθ. (αἰ ι15 ἴῃ 5δου δ ΠΕΙΘΓΙΒ αἱ] 5016- 
Ραπί. {Ππδίγαμίαν (ρ. 158---6 0). Τυχμη νᾶρῖὰ δῖ ὈΓΘνΪ 5 
ΘΟΙΠΠΠΘΙΠΟΥ̓ΔΗΪΙΡ δαΐ Ἰαἴϊιι5. ΘΧΡΟΠ ΠΣ 46 βορίπδοϊηΐα ἴη- 
Τουρυ  ὰ5 (ρΡ. 160 5.). 46 πθμηθγο ΠΠΡΓΌΓ ἢ ϑδογδθ βουιρίι- 
τὰ (ρ. 161 5.). ἀ6 ᾿π!ογρ γί οπ6 οἰ βάθηι. ααΐθι5 Δάν 
Ἰρβογαμῃ ἰηΐορργθίπιπι ἢἰβδίονία (ρ. 162 ---68). )εῖπάθ. οἢγο- 
ΠΟΙΟσα ΡοΓβουρία οϑί ἃ ΡίοΙθπιαθο. [μΡῚ ἢΠΠ10.. δὰ ΔΗΠ ΠῚ 
ἙΟΟΧΕΟΙΙ. {1 πη 6χ δχίγθηβ νου 5 οἰποίιανγ (ρ. 177): 
ὧν τὰ ἔτη μέχρι τῆς ᾿Αρκαδίου ὑπατείας τὸ δεύτερον 
καὶ Ρουφίνου ἀριθμοῦνται νζ΄. ἐφ᾽ ὧν ἐτελεύτηςεν 
ὃ Οὐαλεντινιανὸς ὃ νεώτερος υἱὸς Οὐαλεντινιανοῦ 
τοῦ μεγάλου οεἰ. Ηΐο ε5ὲ Πηΐϊθ ῬΓΪΟΓΙ5. ραγΕ5. Π106111.. ἴῃ 
ἃ νἱ65 Γ65 481} νυ ]ὰ6 ΠΙΔΠΊΖΙ6 Δ] 16 η86 ἃ}} '050 ΡῬΓΟΡΟ- 
510 οοηροβίδθ δἰηΐ. 
ΒΟ] Δία Γἃ ρᾶγ5. ἀλη ῬΥΔΟίου Ῥοίανιιπι οἀϊα 

δίθρῃαπιβ [6 ΝογπθΘ). ἱπάθ ἃ νϑῦθὶς Ἕως ἐνταῦθα, 
φιλοκαλώτατε οδί.. 46 ἰπ ποβίγα {ιοααθ οΟ]]Θοίϊ0 8 
Ῥτΐμηο 000 Ἰασπηίαν ([1. 82). [ἅτ ν γῸ αἰ] οἰ αἰ 55 πη6 ρουϑρὶ- 
οἶἴαγ, δἂπη [106}}} [ΓΙ ΔΙ 4π86 ἃ Ροίανὶο θα δὶ πὴ σα- 
ἢ ΠΤ 6586. ΝᾺΠῚ ΟΠ] ΒΟΥΡΙΟΥ ΟἸ]ΠΪη0 46 ρΓοροβὶΐο 580 
ΘΧροϑαουῖ (1) οἱ ἀθ οορο. Ἠδυγαϊοᾶ τηθηϑβιι ἃ. ΘΧΡ] ΘΔ 6 1η- 
ΟΟΡοεῖζ (2). ἱπθρία ἱπίθγροϑβιία θϑῖ ομΐΠὶ ΤΠ ΘΗΒΙΓΔΙΠ ἰἃ- 
θαϊὰ φαδράδηη βἶνθ ᾿ηἋοχ (8): [πὴ νΘΓῸ ΓΠΓΒ.15 Ὧ6 ΟΟΓῸ 6χ- 
Ροπιΐαν (4). οαἱ βιιθ]οἰππίιν λεθέκ, γόμορ,. μναείς. ςά- 
τον, μόδιος (ὅ---9). Μοάϊι5 δαΐριῃ, Ἠδρναΐοιι5 βο θοαὶ ἢ), 
οαμῃ, ΧΧΠΠ βοχίαγ 8. ΘᾶρΘΓΘ. ΘΔ 4116 Π]ΘΠΒΙΠ᾿ ἃ 58Δογὰ 6558. ἀἰοᾶ- 
[Ὸ. ΒΘαΌΪΓ ἸΟΠΘἿΟΙ ἀθουθϑϑῖο 46 ΧΧΠ οροῦῖθι5 ἃ 460 “1 
ΟΡΘδίΙΟΠ6 ἴδοι 5 Θοάἀθιη 6 46. ΠΌΠΊΘΓΟ 4115 ἴῃ ΓΘ 15 580 Γ]5 

8) γαγίδ βϑούδ, ουγᾶ οὖ βέπᾶϊο ϑἰθρῃδηὶ 76 Μογηθ. 
ἼοΙ. 1. Τιαρα, Βαῖαν. 1085. Θαὰϊ ἴῃ δάθηᾶο 1106110 6α1- 
ἰΐομθ Ῥοϑίανδηδ, ὩΜ.]10 οοαϊοθ τηϑηὰ ΒΟΥΡῦΟ τι815 ϑϑύ. 

4) Οομἵ. βαρτῶ ὃ 86 8δάη. 4. 
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οχϑίδηϊ (ρ. 178----81)., {ἃ ὁχ [ΥΓαΡῚΠ6 ΘΡῸ ὨΪΗ1 ἢἶδϑὶ ΘῸΠῚ 
Ἰοσπη ΘΧΟΘῬ5ὶ. ἈΡὶ ΓΌΓϑιι5 46 πηοάϊο ἀρίταν (10). 

δ αἰσνθϑϑίοπθ Πηϊία βου ρίου δὰ τηθηϑιγᾶς. ΘΧρ] δ η- 
᾿ ἄἀ5 ΓΤ 1. 564 ἴᾷπὶ {Ππ|πὶ {φαΐ ἴῃ Πᾶπο 4π|ᾶ6 ΠΟΡῚ5 ἴῃ τηδηϊ- 
Βὰ5 δϑὲ [ΟΡ ΠῚ ΘΠ ΠΠ1Π} Οριι5 τϑάθοὶἑ νἰάθηηι5 ἴῃ ὈΓΘΥ τ 5 
ΟἸΙηηἶἷὰ οΟΠΐΓαχίθϑθ. Ῥυδδίρλ θᾶ τηΐγιτη αυϊάἀαηη 16 ΘΠ 1}}115 
ΟΟΟΌ. ΟοΙηραγαηΐθ5 ΘηΪπΠ] Θὰπ] ἰλθ 1} 5118} Δ 1 
(8 [10 ῬΓΔΘΠ 558 ΠῚ 6586. ΕἸχὶ (8) ΟΠ 65 4461 τη6η- 
5110 85 4πδ6 1ΠΠ|Ὸ ἰουιηαν ροβίθα δοάθῃι ἴθγα ογάϊηθ οχρ]]- 
ΟΔΡῚ ν]ἀθηηι5 (Ρ. 181 .----84), 564 ροβϑΐ οομρίαϊῃ (29) ΟἸἢ 5581 
6586 (τάμνον χρυςῆν. οἰτιθίπι Ἰοοο ἰπἰθυϊθοίδπ) 6556 6χ- 
ΡΟΒΙ οπθὴ ἦθ ροπάουὶ 5 οἱ πππηηἷβ (94---49). ἀθηϊαπθ. 
ΓΘάϊαη ἤρου ἃ Θἃ5 ἸηΘηΒ1Γ 5 ́ υὰρ γροβίδηΐ οχρ]] οπ ἃ 5 
(30----58) διμηαῖιθ. 6556 Πηθη ἰοίϊ5 1106111. Οπαθ οὐπη [ἃ 
5[η{, ΠῸΠ Οαϊ ζαᾶπη ἀπ πη} 6556 ρμοίοβί, «αΐῃ Παθο 5] ἴη- 
ἰθΡΡοΙαΐα ΟροΥΪ5 [ΟΥηὰ. ΠῸΠ σοηα πα ϑᾶπο ἀἄθη). ἰά 
4αρά οχ ἱπβουρίίομα περὶ μέτρων καὶ ςταθμῶν οο- 
δηοβοϊίιν., ΙΟοτι5 46 ΡΟΠ ΟΡ Βθ15. οἵ ΠΠΤΏΠ15 Ρᾶγ5. [πἰΐ Ερ]- 
ῬΠΔΗΪ 1106}1}1; 564 ἰδηθῃ ἰρ86. βου ρίοῦ ποὴ ροία! δὰ [8Π| 
ἱπορίθ ἰῃίθι" πη Ϊὰ5 ΤΠΘη5ῈΓἃ5 ΠΟΙᾺ] ΟΔΓΘ. 

6 αἴϊῖ6 {{ {Π ρὶρλαηπίαπὶ βογηιῖδ. 

88 Αἄπαο 46 ἰηΐοονι[αἴθ, 1106} ἘΡΙῚΡΠΔΠΙΔ ἢ ΦαΔοΡΘη 65. ἃ 
νΘΒ 1618 ΒΘ ΟΕ 5.]ηι5 {86 ἴῃ 'ρ58 Ροίαν!! οἀϊοπα οχϑίδηίϊ. 
Θ64 ΟΙΑΓΙΟΙ οἰϊατῃ ᾿πιχ Γοὶ αἰϊου 6 ναυίογιπι οΟἀϊοιη ΠηΠ 
ΒΟΓΙΡΓΟΓΙΤΩ ΘΟΙΏρ ΑΓ ἰΪοη6. Θὰ 46 ΓΘ δὴ δ] δ᾽ι5. 4186- 
ἄδτη οΟΙΩΙΠΘΙηογανογδΐ ἴ), ἰάθη 16 ΠΟΠΏ11105 0005 οἸΠ6Πἀἃ- 
{π|58 Θἀἰἀογαΐ 4αᾶπη ρα Ῥαίανίπμη Ἰοσιηΐίαν ἢ). ΟἸΠΠΪηΟ 

110. Βούαῦ. ρ, 48: παηὶ βιιῦ αϊυδγδὶδ ἐϊξιι5. πάθος οοηοῖ- 
ρίινιέμ ἵπι υδἰογίθιι5 [ἰδγῖδ αο ἴῃ υογδίοηθ απέίψιμα., ἤος πιοᾶο:" 

. (6 ἀγροηέοῖβ, (6 Ἠμηιηῖδ,, (6 ηιϊαγοηδίδιιδ, 6 γοϊϊ. ἸΌΙΑ, 
Ρ. 49: υἱαὲ ρίμγεος πιάπιι βδογίρέος οοαϊΐοαδ, φιὶ δε ποηιῖπο {ἰρὶ- 
γλαπῖϊ ἐραςσίαίμηι {ἰζίηι. ἀ6 ροηαάογίδιι5 --- δϑογϑῖηι οοηζϊηθϑαηξ. 

2) Ῥυϊαθχη νοῦρα ποβίγϑα αϊθοπΐβ 8 84 5. ΘΙ ΠῚ 5115 
Οοπξαύ. Ρ. 96 εἴονῦ τὰ αὖ ἀρὰ Ῥοίανιαπι Ἰοοπηΐαγ; ὕατα 
γοΥῸ οδάοιὴ δῖος οχηθηᾶδι: ἑξακισχίλια λεπτὰ ταλάντου, ἃ 
λεπτὰ καλεῖται ἀςςάρια, ἑξήκοντα δὲ ἀςεαρίων ὑπάρχει τὸ 
δηνάριον. ρ΄ δὲ δηναρίων ὑπῆρχεν ὁ ἀργυροῦς. ἀργυροῦς 
δὲ ἐτυπώθη ἀπ᾿ ἀρχῆς τὸ νόμιςομα. ῷυ80 αὐϊάθη ΠῚ 



ῬΘΟ τ ΦΣ  Δ Ὰ δ᾽ ΝῊ ψ υ α Υ γ ψν;. 1 κυ δὰ ὟΔ᾽ Ὅν Ὁ ΑΕ ΨΥ ΝΟ Δ ΎΡΥν ν Τ ἜΣ ΟΡΑΣ ΠΝ ΚΎΤΟΣ Ἡ ὙΡΡΩ ὙΠ ἢ ἍΜ ΟΝ , "Ἔ μ Ἷ ἰὐ ᾽. ἵ ἀΤΊΝΝ ΕΚ ΣΙ ἢ 

᾿ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ. αολεδοβο Ὁ 148 ὃ 

ΟΘαπη ἴῃ ἃ}1|5 αἰμἐουεθεις ἴχμη ἰῃ Ραγίϑίπα ἰοΐ οἰτιβ δομουῖς 
ἐγαρτηθπία ᾿δΐθγα βι5ρίοον., αἱ 51 45. οἸηηΐα Ο0]] 6 οἴ, 
ἴδοῖ!α νἱρίητὶ ὑγσιηΐανθ νὰ γα. {ΠΠ1π8 ὑγδοίδίιι5. [ὈΓΠ]ἃ5. ΘχἢΪ- 
ΡΟΥΘ ροβϑιί. ἔρο ἴῃ ἰδηΐᾷ ΟΟρὶᾶ. ΟἿΠῚ ΟΠΊΠΙθι15 τ ΠΟ 
Ἰἰοογαῖ. δὰ βἱθρὶ {ιιὰ6 βδί!5. 6558. νυ] θη αν δ ἀθιηοηβίγδη- 
(ἀπ Πηγὰ πὶ ἰῃ 60. ΘΘΠΘΓΘ γὰρ θίδίθη, Οπδθ ἤπηῸ 6Χχ ΟΥ̓ ἾΠ6 

᾿ ῬΘΙΒΘΟΙ ΡΒ. 511. 

ΘΘοΌη 0 000 ροϑί δι ἰγδοίαϊ πη (αἱ τη 0 Δ] }Γἃ- 
(π|5 65] ---- φιοιι. Ραίανίαπιη ὈΓΘνΙΟΥ ΔΡΡΘΙ ΠΑ ἰπηπ5 --- δἵ- 
ἴθγο ΘΟ] οι οπθη {πᾶ πὶ ΟΟΡΙ Οϑἰβϑίμηᾶμη. ὁχ Ερ᾽ρῃδηϊο 
τηᾶχίπηθ. ἀδγἰναίαμη. {πὰ Πᾶθο οΟπΕποπίαν Ἷ): 

Ι. Τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. 
Ηϊο Ῥγονίας οχρ!οαηίαν κόρος, θεκέλ. μνάεις. ςάτον, 
γομόρ, χοίνιξ καὶ ὑφή οεἰ. Νυχημηϊ πιὰ σὶ5. οἰϊδηι ἰποθη- 
αἴΐα τη οΥἶχίϊ σαηΐ τηθη 51 }5. Φαδηῃ ἴῃ ἰγδοίαία Ροίδν!δ 0. 

Π. ΤΤερὶ μέτρων ἑτέρων. Εϑί Πιᾶδο ΓΌΓ5115. 11 [ΟΥΙΠὰ 
Θ᾽ α846 1 ἰγδοίαξι5. 4186 τηᾶρ 5 4118 Π| ΓΙΟΥ͂ δορά! δα 5ἰτηϊ- 
1 πα] Πη θη [ΟΡ Ῥαίανίδηδθ. 564 ἰρ8ἃ 46 ὈΓΟΝΙΟΥ 68 
{αᾶπῃ 1118. Ἐὰ ρᾶγβ πρὶ 46 πιμηπηῖβ ἃσί ει" 5ἷο ἱποῖρι : Τά- 
λαντόν ἐςτι τὸ ὑπερβάλλον πᾶν «ςταθμιζόμενον μέ- 

ο τρον. κατὰ δὲ τὸν λιτριςμὸν ρκε΄ λιτρῶν ὑπάρχει. 
5 λεπτὰ τοῦ ταλάντου. ἃ (σά. α) λεπτὰ καλεῖται 
ἀςςάρια. ξ΄ δὲ ἀςςάρια ὑπάρχει τὸ δηνάριον. ρ΄ δὲ 

οοπϊθοίατα δβϑθουίαϑ οϑῦ, αὖ ἴρ86 δοίδῇ, 864 ἀθϑασηβιῦ 6 
οοὔϊοα Ῥϑυ. 206ὅ, αποᾶ ἔλο 18 ῬΘΥΒΡΙ Οὐ οΟἸ]αΐο 60 Ἰοοο 
ααθτῃ ϑαρτθ ἴη46 αἰα}} (δ 88, 1Π). --- ΤΌΊάΘτὶ Ρ. 92 ὅ'δ!τηδ- 
δα5 αϑουί 8. 40, αὶ τέταρτον δἀαϊαιϊ (ν. ϑαποῦ. οὐ .); δ 
ἄἀδθαϊ η΄ Βουίθουθ. --- Ῥουτο Βοξαῦ, Ρ. 24 5. ἴῃ ὃ 42 Θργε- 
ϑῖθ δᾶαιῦ ὄγδοον δπίθ τῆς οὐγγίας (ν. ρυϑοῖ, οὐἱἱ.). Ἐπη- 
ἄθιὴ Ἰοούυτῃ ρΡ. 87 τηΐπιια ϑοοαγδῦθ τϑρϑίϊ. --- 1 άθτῃ Ρ. 17 
οἰδαὺ 8 44 πος τηοᾶο: μνᾶ ἀντὶ τοῦ μανή. τῇ μὲν γὰρ 
Ἑβραΐδι μανὴ ὁ ἀργυροῦς καλεῖται" ἡ δὲ μνᾶ ἡ Ἰταλικὴ 
τεςςαράκοντα ςτατήρων ἐετί, τουτέςετιν οὐγκιῶν κ΄ λίτρας 
μίας (519) καὶ διμοίρου. Ἤδδο οχ [δυὸ αποᾶϑιη Τη8ηὉ 
Βουιρίο ρϑύϊθα ο8586 δρρδύθὺῦ πο 8167 δία 1105 ΙΟΘΟΡ 
ὯΘ Δύρυγο, αἸΘΏΥΥΒΟ, [Ἃ0116, ἀ8. ααπἰθιϑ βὐδύτη βορϑυϑϊτα 
αἴσῃ (φάη. 4). 

8) Τηνϑηϊπηΐαῦ ἤδθο ἴῃ οοὔϊοθ Ῥαγῖβ, 266ὅ, δὸ 1 ααἰ- 
σον ῬΔΥΒ ἱπάβ 8 [0]. 2048, ΤΓ. [0]. 206», ΤΠ [ὁ]. 201", 10 
οὗ Ὑ [0]. 208, ὙΙ 10]... 208, ὙἹ1Ι1 [0]. 209 8, 



ΟΝ, ε΄ ΄... 

144 ῬΕΒΟΙΒΘΌΟΜΕΝΑ ΙΝ 

δηναρίων ὑπῆρχεν ὃ ἄργυρος. θδδ αἰϊαιαμίιπι ἀΠΠ78- 
γαηΐ ἃ ἰγδοίαίι Ῥαίανιδη0 ([ν". 82, 84. 86).. νϑυιη [5 ἰρ515 
θη] ηἃ ΒΟΓΙΡίΟΥΪ5. ν ΘΓ θὰ Ομ ΓΙ ΠΘηΐαΡ. οὐ 1ΠΠ|1Π0 οἸηηΐὰ Τηᾶ- 
ΧΙΠ]6. ΘΟΡΡΙρΡίἃ 5ἷηΐ, Ἀφ] πιὰ 46 ΠϊΠΊη}15 Θοάθιη ΟΡ Ϊπ6 δΐ- 
416 1Π1|ὸ Θδἀθηη 6 ἴδ ἰΟγηὰ ρϑυβουρία ϑιιηΐ; 564 ΓἸΠΓΒῈ5 
ΠΟΏΏ.]1]ἃ ἢΐο γθοίϊ5. Ἰθριιηΐα. 4αὰθ 5015. [0οἷ5. δἀηοίαν!- 
Ιηιι5 ὅ). 

4) ΑΘρΟΥΥ 6 ΠπηῸ ἔσγο, αὐοᾶ ὕπμι, οατη ῬΑ. 5115 ἐπὶ, 
ὭΟη ἰούαπι ππηὸ ἰγδούθίαμη "6 οοάϊοθ 200 ἀθβουῖρϑὶ. ΤΌΠΟ 
Θηΐ 1 ὑϑηΐα ΦΡραπαἀϑηΐϑ ἔδρα θη Του ἢ. ΤΙΡῚΡἢ ΘΒ ΠΟΥ ΤΩ, 
ααομῃίθιη οπληΐϑι 1π τη Θδ ΠῚ ΟΟΙ]Θ οὐ 6 ΠῚ ὙΘΟΙΡΟΥῈ ΠΟ ρΡοΐθ- 
ΥϑΥα ὭΘΟῸ ΨΘΥῸ γΟ]ΘΡ8πηι, δῶ Θ]ΘΡῚ απ86 τηϑχῖπηο 80 ΘΠ 06 
Ῥοίενϊθηθδ ἀἰβουθραυθηξδ, αὖ απιᾶγα ΟΙΥΘΥΒΙΒΒΙ 8.5. οἷαβ ὑγ8- 
οὗδίαβ ξουγηδβ ἴῃ τηθαϊπτη οοηξουγθη, Εἰ Ποὺ δαΐθμι οο- 
αἴο6 Ὧθ αὰο δριθαυ ὕπηὴ 5815 ΔΌΧΙ ΠΟΠΉμΠ]1Φ, δἰοαῦ ΒΌΡΥ8 
αἀϑιηοηδίγαυΐ, ϑηοΐαυθ, Αὖ νϑχο, 51 8] 1881 Βοἔα δίζου 6 τι 
εὐ Οὐομζαϊαι!οηθιη ἴῃ τηϑηΐϊθιιβ Πεθυΐββθιῃ. --- αἀο5 ΠΙΌΤΟΒ 
ταῦο δηΐθα ρϑυ]θρούϑιη ἢΘῸ ΟΠηΐδ, ΤΘοοχάδ 81 --- οοτΐθ 
Θϑῖ ρϑιΐθιη αὐδὸ δϑῦὺ (θ ἩΜΙΏΠ18 6 ΟΟΟΙ66 ΘΧΒΟΥΌθΘΥΘ ΠΟῚ 
ΟἸΏΙΒΊΒθθη, Ναηο πη ἀθ γΥ6 τηδχίμηθ ἰϑθοΥο, ὑπηαθ 38]- 
ΤΑΔΒΙ5. οὐ {Πππηὶ Ἰοοῦτα 8ϑάη. 2 οχίχ. οἰϊϑύπμαη οὖ ἢο8 π05 
1ϑγὰ 81] ὕαγιιβ σπὶ τορούνουι, ΝΟ που θα! Ὁ116 οδῦ που- 
ὩΜΠ|1Ὁ, Ρουθ 86 σθηπϊ δὴ ΒΟΥ ΡΥ δ ῬΘΥΘΡΎΘΡὮΙ ἘΠρ1- 
ῬΒδηῖθηϑδο 8ῦ (ν. 8άη. 2), οχ οοάϊοβ 200 ἤυχίδθθ, θαχ- 
αὰθ ἰρϑῦμη 6556. οοὐϊοοι ἴῃ αἀθηι ποῖα 1556. 856 βου Ποῖ, 
ῬΡ. 49. Ῥεδοίογθδ ϑαΐθῃ 8115 ἴλη ΠΙΌΥῚΒ Θατὴ 5 6556 
ΟΧ Ρ51ὰ5 ὙΘΥΌΙΒ Θορπῃοβοιίαγ. ποῦ πα οϑῦ, οὔμὴ Γ68 
ϑοΐδι τηαΐδυϊ ὩΟῚ Ῥοϑδϑὶῦ, ἴῖο δῇθρσγο Ἰοοὸβ. ΕρΙρΡ ἢ δηΐθ 05, 
4πο5 αἴνγϑυϑοβ 4 Ρϑίανίδηο ἰγϑοῦδαθα οἰδων τη βῖπιθ. ΒΓ. 
Ῥ. 6ὅ: Αρϊρλαρῖϊ, παῖ, υογδα α6 ἐϊϊ0 ηιυϊϊαγεπιδὲ φμῖα υμῖρο 
ΘΟΥ̓γερεϊδϑίπια διιπί, ἠεῖς αὐδογίδαηι, μέ ἰεγὶ ἀδθδπέ αὐ αἰϊδιϊηραῖ: 
“ίχρυσον δὲ ἐχάλουν οἵ παλαιοὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ἀργυροῦ. 
τὸ δὲ ἀργυροῦν τοῦτο ἐστὶν ὃ οἵ Ῥωμαῖοι μιλιαρήσιον 
καλοῦσιν, δ ἑρμηνεύεται. στρατιωτικόν" τὸ δὲ δίχρυσον 
καὶ τοῦτο ἀργύριον ἣν ὅπερ κίβδηλον ὕστερον ἐχλήϑη, 
ἀναιρεϑέντος δὲ τοῦ βασιλέως τότε, οὐ τὸ ὄνομα ἐν τῷ 
διχρύσῳ ἐκεχάρακτο, τὸ νόμισμα αὐτοῦ ἀποβαλλόμενον 
κίβδηλον ἐχλήϑη, τουτέστιν ἀδόκιμον. ΔΑᾶ αὰδ8 Ρ81110 
γῬοβδύ δαάαϊῦ: λαπὸ οπιθηαζίοριοπι υδίογῖθιι6 ἴἰδγῖδ δὲ αρέϊψιας 
υδγϑίοηϊ αοθοηιμδ. --- Ῥ]Ό δ, σοῖο δὐζα!ῦὺ 84 ΟΘΧχίγ 8 τὴ 
ἰγϑούαίαβ ΕρΡῚΡ μϑηΐϑηϊ ρϑυῦθηι, ὉΌΪ ἀ6 [0116 ἀρὶύαν. Οομῇ, 
Ῥ. 101 55.,7ὺ 001 νοῦθα ἃ Ῥοίανίο αϊύα οουγιρίϑ 6586. ἀ6- 
ταοηδίσαϊ, ργοθδύίδαιθ ϑιαθἀδιῖομθ ΟΠ ΡΘΥΙ βαλλάντιον 
ΤῊ Ἰοοιτη 516 ΡτΟρο τ φ. 104): φόλλις, ὃ καὶ .βαλ- 
λάντιον' διπλοῦν δὲ ἐστίν, ὑπὸ δύο ἀργύρων καὶ ἥμισυ 
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ΠΙ|. Ἐκ τῆς ἀρχαιολογίας Ἰωείππου. Ηδθο ἰμἴγα ἴη 
ποϑβίγο ΠΌΡΟ δα! ηγι5 ({. 89)... ὉΡῚ δίησι!ος [Ο56Ρ]ι} 0005 
ΔΑΒΟΡΙΡΒΙΠ1115. 

ΙΝ, ΤΤερὶ μέτρων γῆς. Υἱάδα ργοΙΘσοιηθπὰ δὰ [18 πη 
Αϑοδιομ απ (δ 86 οχίυ.). 

Υ. ὋὉ δάκτυλος πρῶτός ἐεςτιν οἴο.. 46 ἴῃ (Ὡ}ι1ἃ 
ΠδΡρομδπὰ ΠΠ Ιοσαηίαν. Ομηἶδϑἃ δι) ἢ]Ὸ 5ιιηΐ ὈΥ]η]ὰ νϑ θᾶ 
Εἰδέναι χρὴ ὅτι οἱ ροβίθα ὥςπερ καὶ μονάς. Ρταδίο! θὰ 
8Ϊ}1} [ογο ἀϊδβογαρδί. 

ΥἹΙ. Περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. ἘΕχρ!ϊοαπίαν ςάτον, 
τάλαντον. ἀλάβαςτρον. ὀβολός οεοἰ., «πι88 τιῦϑιι5 6Χ- 
οοΡΡία βυῃΐ οχ Εριρἤῃ ΔΗ} ἰγδοίαξι. 

ὙΠ. Εὐςεβίου τοῦ Παμφίλου ἐκλογὴ ευντομωτέρα 
περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. «τη ἰηΐνα δα αὶ ({γ. 88; 
οοηΐ. ῥΓΟ]. ὃ 92). 

γΙάθ5. ἴῃ πὰ ΟΟἸ]ΘΟΙΙοπ6 (πᾶ νᾶρα 46 ΗΘΌΓΔΘΟΥΙΠῚ 
Τηδχίτηθ ΡΟΠά ΘΙ Ἶθ115 οἵ ΠΠἸΘΏΒΕΓΙ5 51η0 ΘΟΙΏρΙΠαΐδ: Δ }}65 {Γ6885 
ἀἰνθιϑὰβ [ὉΓΠη85 ἰγαοίαί5. ΕΡΙΡΠδηϊδηΐ. Π4})65 Ειβο τη 5]- 
τ] ] 61 ΕΡΙΡΠδηΐο. πο ἀθϑαηΐ οχοθυρία 6 [Ιοϑθρῆο πθὸ ἰαθι- 
Ιδθ ΔΡΎ ΘΕ 1 ΠῚ} ἸΠ ΘΗ ΒΈΓΔΙΆΠΏ. 

δὴ)6 ἐγαοίαίι ρὶρἠμαηπίαπο δϑοιριάμηι {ἰ{ἐ6Υ αγ γι ΟΥ̓ Ή Θηι 
αϊδροϑδίξο. 

Τογτο Ιοοο {Ππδιγαηάα νἱἀθίμν δὰ ἰγδοϊδία5 ΕΡΙΡΠμαπίαηὶ 89 
[οὐπηὰ ααδιη ὙΙπάοθοπαθ ἱπνθηὶ ). Τιία 5 6. Τοῦ ἁγίου 

συγκείμενον, οΥ γίνονται σν΄ δηνάρια. φόλλις κατὰ τὸν 
δηναρισμόν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἀργυρισμόν. Αο ΡῥϑΆ]1ο ροϑί 
οὐδεν (. 104 5.): Ἐριρλαηίις ἐπι υδίεγὶ οοαϊοε: τὸ δηνάριον 
ἑξήκοντα δηνάρια ὑπῆρχεν, ὁ δὲ ἀργυροῦς δηνάρια ἕκα- 
τόν. 1) 6. ϑοάδϑιη Ιοοὸ 1αὐϊιβ αἰββουῖ Βϑϑαῦ. Ρ. 45 55. βιδια- 
αὰθ δβϑηΐθηΐϑιῃ 818 οοπῆχιηδί (Ρ. 49): ῃ βαμίογίθιδ δὲ υδ- 
ἐμιδύϊογν δι (οοα]οἴΡι8) λὲς ἴοι ΓᾺ [οι ἴα δοποῖϊριεθαίμν: 
φόλλις ὃ καὶ βαλλάντιον καλεῖται, ἔχει ἀργυροῦς δύο 
ἥμισυ, δηνάρια, σν΄, λίτρας ιβ΄. φόλλις κατὰ τὸν δηνα- 
ρισμόν, αλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἀργυρισμόν. ϑηῖατθ 1Ὀρ1άθα: ἐη- 
οἷαϊὶ ἴρ86 ἴῃ πιαλδογίρέμηι οοάϊσθηι φιθηπιάαπι, ἴῃ ψιο Ἰία ἰ646- 
δαΐίιγ: φόλλις 0 “καὶ βαλλαντίον καλεῖται, ὅτι διπλοῦται, 
δύο γὰρ εἰσὶν ἀργυροῖ, ὃ γίνεται σν΄ δηνάρια, λεπτοὶ δύο. 
φόλλεις κατὰ τὸν δηναρισμόν, αλλ᾽ οὐ κατὰ τὸν ἀργυ- 
ρισμόν. 

1) Οοά, ρΡμϊῖϊοβ. τ. 178 (Ν655961) 0]. 278», Α116 Ἐρὶ- 

ΒΟΒΙΡΤ, ΜΕΤΈΟΙ,. ἵν 10 
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᾿Επιφανίου περὶ τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ μέτρων. [Ιἁἅϊῃ 
ΒΘΖΆΙ ΓΙ ΤὩΘΠΒΈΡΓΙΙΠ] ΟΟ]]Θοἴο 5ΘΟα 111) ΟΥ̓ η6 πὴ 1{{{6Γᾶ- 
γα} ἀἸἰβροβιία ἤθο πη040: 

᾿Αλόβαςετρον βηςείον μέν ἐετι τῷ ὀνόματι, λίτρα ἢ 
δέ ἐςτιν ὃ ἐν αὐτῷ ἐλαίου εταθμός. ὅ ἐεςτι ξεετοῦ τὸ 
5΄. ἀλάβαετρον δὲ κέκληται διὰ τὸ ἄθρυπτον (ἄθρι- 
πτον οο4.) ἄλλο ἀπεικαζόμενον. 

᾿Απόρυμα παρὰ μόνοις Θηβαίοις μετρεῖται. ἥμιευ 
γὰρ τοῦ εάτου ἐςτίν. ὁ δὲ εάτης ἐςτὶν ὃ ἀληθινὸς 
εἴκοςι καὶ δύο ξεςτῶν. τὸ οὖν ἀπόρυμα ἔςτι ξεετῶν 
6 

᾿Αρτάβη. τοῦτο μέτρον παρ᾽ Αἰτυπτίοις ἐκλήθη. 
ὃ (οοά. δ) καὶ μετριτής᾽ ἔετιν δὲ ἑβδομηκονταδύο 
ξεςτῶῶν. ἐκ πολλῆς δὲ ἀκριβείας καὶ τοῦτο οὕτως 
εουνήχθη. 
: Γάβος (κάβος ὁοο04.). κόμος, μέτρον αἰτίου ἐςτίν. 
ἔςτιν δξ τὸ τέταρτον τοῦ μοδίου. «ς«άτον ἢ βάδος 
καλεῖται καὶ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ Ἑβραίου (πη τῆς Ἕβραΐ- 
δος --- ἕβραι οαπὶ ποίᾷ ΟΠ ρ 6411] μανοῦ σοάθχ). 

ῬοΙΤΟ δχρ!ϊοδηΐαν γομόρ (015). δραγμή, δράξ. ἵν. 
καμψάκις. κόλαθος, κόρ (χωρ οοἀ4.), κοτύλη. κύαθος, 
κύπρος οδίθΓᾶ. 

Τιιπ Βα 1} ἃ] (6 Γὰ ἢΠιιπ5. ὑγδοίδ[ 18 ΡᾶΓ5. 50} {{{π|0 
Περὶ «ταθμῶν.. (ιὰδ 5ἰς ἱποίρί: 

᾿Αργύρια τὰ καὶ χαλκᾶ «τάθμια γραμμάτων τριῶν. 
ἄργυρος ὃ τέλειος. ἄργυρος καὶ μνὰ καὶ μάνης οὐγ- 
γιῶν (οὖ οοἀ.) κ΄, ὃ γίνεται λίτρ. α΄ οὐτγ. η΄. 

Ηδθς δχοὶρὶΐ ἃ]1ὰ νοχ ἊΑ...... .9. {ιπ| Ἰθρθ 8 πο ρο- 
τυΐ, ἴὰαπι βαλάντιον ὃ καὶ φόλης. δίδραχμον. δραχμή., 
κοδράντης. λεπτόν. μνά. ῬΟΙΓΟ Πᾶθο. {188 ΠΟ ρΓ86- 
Γογτη 6 η648 6556 νἹ θη : : 

᾿Μμλιαρίςιον , ὃ καὶ χρυςοῦν καὶ ἥμιευ τοῦ ἀργυ- 
ροῦ, ἄγει οὐγΥ. 1. 

ῬΒαπίϑηε ἄθ τη θη β. 715 ΘΟΗ ΙΠΘηὐαν 10] θη 1 ΟΟά. ῬΒ1108. 
δ8 0]. 1288 οἱ {Πη60]. 288, αἱ 1017] πηι, οαπὶ ὙΙΠάΟΡοΠ 86 
ἴαϊ, ποῖ ἴῃ Ῥγοτϊηρίαπ που ηΐ. 

2) λιτρῶν ἸΕρῚ 1η οοαϊοθ. 
8) Ηϊο πυχμιθῖαβ, 5δ᾽οαὺ ταὰῦἹῦα 4118 ἴῃ δοᾶθῃῃ οοἄϊοθ, 

ΔΙΛΌΙΘΙ5. ἀπο θι15 ΒΟΥΙρΡαΒ. δῦ. 
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Νόμιεμα Ηἕ ρκε. 
Νόμιεμα ἄλλο γραμμάτ. Υ. 
Νουμμὸν Νούμας τὶς βαειλεὺς Ρωμαίων ἐποίη- 

ςεν᾿ καὶ πρὸς τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκλήθη. 
ὈΒβολὸς ὁ ἐξ ἀργύρου) ἄγων γράμματα Τ᾽ ἤγουν 

Ρ᾽ η΄. Σ 
Ὃλκὴ ἄγει γράμματα Γ ἢ "αὶ η΄ (ὃ οοἀ... 
(ίκλον ἄγει γράμματα ς,, ἔετι δὲ τὸ δ΄ τῆς [». ὃ 

εἴκλος ὃ ἅγιος ἄγει γράμματα 1β. 
Τάλαντον ἄγει ΗΝ ρκε΄" καὶ ἄγει λεπτὰ ς εἰ ο6- 

ἰθγὰ {πιᾶ6 5112 116} ἴῃ 4115. [Γαϑτη θη 15. Ἰοσπηΐαν. Εἰχίγθιηᾶ 
ϑιηΐ φόλλης οἱ ἀρρδμάϊοϊβ ἰμϑίδν ἅ11π|8 «αϊδπι Ιοοιι5. ἀ6 
ἰδ] θηΐο. 

Προ ᾿ΐὰ τη6 84 [15 ΘΧρΟϑ1 1556 ΔΡΌΙΓΟΥ.. αἴ. 486 [ΌΤΙ ἃ 
1Π1ι5 ἰγδοίδίϑ ἴῃ οοαΐοθ ὙἹΠάΟθΟΠΘη5ὶ οχϑίοί, [η16]]60Ὶ 
Ροββὶῖ. ϑ5Ὧη6 τη}1ἃ ΘοΥΓυρία δαηΐ: ἂἷ τη] οἰ] πη 1[ἃ Θ0Π)- 
Ρᾶγαία. τπὖ γ6] ἴῃ ἰδηΐα ἃθιιπάδηΐα Δ] ΊΟΓ ΠῚ οἰ πιβάίθιη ἅγσα- 
Ἰη6η11 γασιτη θη [ΓῺ Δ]14 81 διιοίοΓ (αἴθ Παρ θδηΐ. 

6 ἐγαοίαίιε Ερὶρλαπίαηο φιῖὶ ἱποίριὶἐ ἃ ἑαϊφηΐο. 

Ουαγία Παΐπ5 σ 6 ΠμθΥἾ5 [ΟΥηὰ, {πᾶη} 6141 6 ἀποθα5 Πἰργὶ5 90 
ῬαΡ 5115 ([ν. 88. 84), 60 ᾿πϑίσηὶβ δῖ. σαρά ἴῆνθϑ0 ΟΥαΪη6 
ΓΙ 46. ὨυΠηΪβ οὐ Ροπά θυ θ15. απ 46. Π]ΘΉ 5115 Θχ- 
ΡοηΪΐαΓ. Δ ἈΡΓΟΥ͂ 4α θη ΡὰΓ5 οἵ Θορίοϑίοῦ δὲ οἵ τη} {15 
ΓΘΡ5 ΡῥΓδθβίδη 01 {απ ἰγδοίαϊι5 Ῥαίανίληϊ5. 4] 6 Γὰ ἀτι- 
ἴθ}. ὉΔῚ ἀθ Ἰηθη 5. }}5 ἀρί(Γ, οἰδὶ ὈΡΟνΙΟΥ οβί. τη] ἰἃ- 
6 Ὠδθοί ατιὰ6 ΟἸηἶδὶζ δποίον Ροίανίαπι5. {{{ ἃ]1ἃ ἰδσθδιη, 
ἃΡΐα θὰ νοοΐα ΟΥΪ ΟἿ ΠΘΙΏ οχ Αθρυρίϊΐο ϑθυ0η6. 6. να ϊδ ΠΊ 
ἃΡυἃ πο 50] τὴ ἰ6ο᾽5. ΟΡ Ρ(ΟΓΘΙη. 

ΟΡιιοἱβ. {Ππ|π5ἰγᾶηατι5 ν᾽ ἀθίαν 15 ἸΟΟῖι5. ἈΡῚ 46 ΠΠ|γᾶ6 ρᾶγι- 
θὺ5 ρίζαν (τ. 88. 21). Ηΐὸ βοῦίρι]ο οχ 1ϑρἐ{ἰπηὰ {ΠΠ|π|5 86- 
ἰδ {15 ταϊϊοπθ ἰγιθπηΐαν ΥἹ 5:Π| 46 εἶνε κεράτια, ἢ. 6. 
οϑϑᾶ 5ῖνα πιιο]8ὶ [γΓποέιι5 οογαϊοηϊαο: ὀςτᾶ ἀπὸ κεραταίας 
(ρτο κερατέας) καρποῦ. Τυμῃ 5ουρίον οχ ὀςτᾷ πονυϑιὴ 
Πηχῖς 5 ὨρῚ] ΔΓ] ΠΌΠΟΙ ἰοτιηᾶπι ὃ ὀςτίῦν 1), αἰψ6 τιπᾶπ| 

4) ὁ ἐξ ἀργύρου ἴπ οοὔϊοθ ποὴ αἰϑύϊποία βουϊρίδ; 86- 
αΙἋῚ 6 βοῖπιαβ. Οοηξαίξ. Ρ. 91. 

1) ΘΙΆΙΠΟΥ 1 οἰπιβάθιη ἰγΥϑΡΊΩΘΩΌΙ 8 19 Ἰδβοΐο 4115 

τ 
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5|Π4π8}} ἀἰοὶζ ἀπ} ]οχ Ρομάϊι5 μά θ 6 συδηὶ ΠΟγἀοὶ φιοά δὰ 
[ἴδηι πη αν [αἴθ πὶ Ρορνθπθυῖ!: δλκὴν ποιεῖ κριθῆς εὐ- 
κάρπου διπλαείαν ἢ. Οιιὰ οχ ταϊίοπο γο! {πᾶ πιὰ δοάθηι 
Ιοοο ἰθριπίαν γοοίθ οοπηριἅὰ ϑπηΐ. 

ΤΠ] ΠΟῸΠ ΟἸΪ [0 ΠΟΠΠ1Π105 ἰθ0058 ὁχ 00 ἰΓδοίδία οἰϊατὶ 
ἃ δα] Πηᾶ510, αἱ οἷ ἰΓΑΡΙ ΘΗ ΔΡΟΘΥΔΡΠ ἢ 6 ΡᾶΓϑῖηο 
οοάϊοα. αὐ νἱάσίαν. τρροίϊ ἢ Ρ6η65 56. Παρ ε1 ἦ). Θαοά 
δι [61 05 Ιοθο5 Πογομὶ {{1}}π|1{.4 σαοαῖπ5. οϑί οπιβάθιῃ [100] 
ῬΑγβηἰ διιοιογ [αΐθηι, ἴῃ 4π0 πᾶθο Πδγοπίαμο οΐάδηι 1106110 
δαπιηοία συηΐ (ν. ργδθῖ.). Ναο ἰδηθη «αἀαπᾶῖ ἴῃ 5 ο0- 
ϑηδίαμη οὐ ΠΘΓΟΙ  4η18. 

ΤΟΥ͂ΤΟ (6 αἰϊὲδ ἑαθιι5 Μρὶρλαηϊαηϊς, 

91 Ἀοϑίαί πὶ δὰ ΟΟ]] ΘΟ ΤΩΘΗΒΈΓΑΡΙΙΠῚ οἱ ΡΟΠ ΘΓ ΠῚ ἃ 
ΠΕΠΊΠΟΤ ἢ] 65 "αν 46 ἃ ΠΟ 5 οαϊία οί 6 οοάϊςα 
Απίομ!! ΕράγΟΙ ἢ). Οὐΐπ5 ΠΔ6 βιηΐ ρᾶΓ 65 Ἶ): 

πονϑῖη ἔθοϊδ ποιηϊηϑίν! ἔουτηϑη μοδίων ν6] μοδιίὼν, αἱ 
δαποίθίπηῃ οϑῦ δα 111π|| ἸοοΌτϊη. τ: 

2) Ααὖ 5ῖ., διπλαςείαν, Ἰαραμᾶαμ οϑὺ ργῸ βὶ αποᾶ ἱπ 
110 γῖ5. οχβίαῦ, δα κόκκους β΄. 

8) γιά Βοῖαί. Ρ. 17: ογορὶς αμοζογίζαίΐδηιν οἰθυαβ φμῖα 
ἐδ αιοίου ποπάπηι δαϊίι8 65ὲ, δὲ δμῆν ρθῆθ8 πὸ ἤαῦδγα αϊαὶϊ. 
ϑδιερροδίιηι Ἰίαφια ριιΐίαβ 6586. μὖ η6 αϊιζίμδ ἴ2). 60 ΦΥΤΟΥ͂ 
δῖ5., ἱπαϊοαγο {ἰδὲ πο φγαυαῦον, πορ πᾶ {ϊ μα ἐαρφηιδηέμηι 
ἀοροορογῖηι, δ6α τἰᾶθ ἴρ86 αροΐρουθ ροδδῖ5. δίπιϊϊο οοίαί ἤγαρ- 
πιθηιέμηι {{Π φιδα ρθῆθ5 τὸ μαῦθο ἴπ Ποσὶα Μδιδιϊοίμβδοα ϑδιὖ 
Ἡδγοηῖβ ποηιῖπο. Ῥοίδς αὐΐΥὲ οὲ υἱάογε. Ἡϊο πο ἀαριπηι 
οϑῦ, ααΐη ϑ'δ]ιηδδῖαβ. ἀθβίρηθῦ οοαϊοθῖα 2361 (ν, ργϑοί.); 
ϑίαθθ ὃσ δοάθιη ϑρορυδρῃτμι ϑαπτῃ νἱαθίον ἀθβου ρ51558. 
ΤιοοΣ δαΐθιη απὸ ρϑϑϑιὰ οΟἰδαῦ ὮΙ: δαηΐ, δια 6 ἔγϑρῚη. 
869. 5 1 .᾿δῇθονυηίαν Οομΐ. γ.6 90. 91, ΠΟ ΡΒ: 19 2ὺ; Ζ0. 1: 
ῬΟΙΟ 6 8 ὅ--3ὃ Οοηΐ, Ρ. 90. 91, Ποῖ, ῥ. 18; ὕυτη 8 11 1ηϊ- 
ὑτὰτὴ δῇ. Ρ. 87; 8.117 Οοπῆ, ρ. 102, Τοῦ Ρ. 72; ἀθῃῖϊααθ 
νγῖθ 6 8 22 --ῶά Οοπῇ, Ρ. 90, Μοῦ. 24, 17. Ἐπ Π15 απ86 
ἀἸβοσερϑηῦ ἃ οοηΐοχία ἔγαριη θη ἃ Τὴ6 ΘΙ 5818 απϑθαῖιθ 
Ἰοοΐβ ϑᾶποίαν!ὶ, --- Μα]ΐα, οὔϊδιη οχ θοάθιῃ ἔγδρυηθηΐο οἰἷζαΐ 
Οτομονίτιϑ, αἴθ ὕϑιθη οὐπηΐα γορϑῦνι 6 ΘΙ 811 Π1ΤῚ5 
Δι ΟὕΟΥ5. ΠΟΙΆΪη 6. Ῥ]ΘΥΠΠαΘ ΟἸΠΪ5850. 

1) Εϑῦ ππὰπηο 1πΐου Ῥϑυϊϑίηοβ αὐ, 1680, οϊτη 2210, Ηϊης 
ΘΘΥΥΘΥΪΒ. οὕτῃ 4]1Δ ὑππὶ δ ἔγαριηθηΐα ἀθβουιρδούαξ, 489 
οατϊΐα δυηῦ ἃ Τ6- Μογηϊο. Υ, μιαϊὰ5 ΡΙῸ], δὰ γ8γν. βδοῦδ 1 
Ῥ. 117 οχίγ, 6011. Ρ». 10 οχίσ., οὖ ποβδύγϑιη ρυϑϑῆ, δᾶ ἔν. 1. 

2) σα. 1680 [ο]. 194, 
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Ι. Περὶ κόρου. ὃς καὶ χὸρ λέγεται οἴο. (ἔν. 86). ΗΪο 
51} χαΐηαιια. {{|}115. ΡΤ) 6. Π]Θη501}15. ἔπ 46 [Δ] ηΐ0 
Θἴπσ4π6 ρᾶγθ5 σία. Οιηηΐα οχ ΕΡΙρμΔ 1 ΠΡ ΥῸ τοροι ἃ 
6586 Δρρᾶγοί, 5664 ἔδηθη γϑυθὰ Δ]16 ΘΟΠΙροΟδἰΐα ϑυιηΐ {δὴ 
ἴῃ το  {αἰς οἷπιβ ἐγδοίδί 15. ΓΟΥΠΪ5. 

"1. Τοῦ ἁγίου Μαξίμου περὶ τῆς τιμῆς τῶν λ΄ ἀργυ- 
ρίων ὧν ἔλαβεν Ἰούδας ὑπὲρ προδοείας τοῦ Χριετοῦ. 
ἢ6 ἢἷ5. να ᾿πΐγα (δ 100). 

ἪΠΠ. Τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου (ἰκ. 86). Ῥαποὰ 
μἴο ἢ4})65 Θχοδῦρία 466 πΠΠ}Π}15 οἱ Π]Θη51115 6χ ἘΡΙΡΠΔΗΪΟ, 
{αἱ ἀἰδογ εἰς. νυ 5 οἰϊαίιν ; ὡς παραδίδωςιν Ἐπιφάνιος 
ὃ Κύπρου. θΘυΐβθιι5. δήἀαἰία σαηΐ «ιαράδιη ἃ]16 πᾶ. αἱ ν]6- 
ἴπ1.. ἃ0 ΕΡΙΡΠΔΩΪ ΠΡ γο. 

Ργδοίογθοα ἴῃ θοάθῃηῃ οοάϊοθ αἱΐθγα οὐο]θοίϊο ὀχϑβίδί 
([0]. 114). {πιὰ σΟΠ ΙΠ ΘΗ 

Ρεμηη Περὶ πηλικότητος μέτρων ((ν. 15). 
πὸ Περὶ τῶν ὑποκειμένων «ταθμῶν Ἑβραίων 

(ἔν. 87). 4ὸ 6 [γαριηθηΐο ἀππχη Ἰοοιη ἰδιιάδί 88]- 
18 51115 ὅ). 

Ηδθο διηΐ νᾶῦῖὰ ὁχ ἘρΙΡΠΔηΐο οχοοῦρία. 4πᾶ6 ἴῃ ΠΟΒΙΓῸ 
ΠΡΓΟ οαἀϊήάϊμηιι5. ΜΙ] ἴα ργδθίογθα οἰ βάθη σπου 5 [Ρᾶρτηθηΐα 
ἢΐς. δἰ] ρο556 ΒρΡΓὰ 5 σηἰ Ποανὶ 5: ἃ0 ΠΟΠΏ.Π]ὰ ἰδ οἷ- 
ἴλη} ἃ δα] Πηλ5ῖ0. 4πὰ6 ἰηΐγα ᾿ηΐ6. ἔραρη]θηΐα (6 ΠΏ Ϊ5 
Τϑοθρίμηι5 (δ 101). ΟἸηηΐηο διιΐθιη τηδίογ ἃ ατι851] 54 {15 
ΒΌΡΘΓΓΙΘ ἃ Ὠ0]}15 ΘΟΠρ ΒἰδΙη 6556 ΔΙῚ ΓΓΔΠ.ῈΓ. {π|ἃ 811} πἰδη- 
ἴὰ δ 1Ππ8.Γ πὰ Θἃ (ΠΔΘΟΙΠ(π16 ἴῃ ἢἷ5 ΕρΙ ΡΠ δι Δ ]5. 0}- 
5017 ἃ 5Ππηΐ. 

126 ἐαφιιϊὶΐς Ειιδοδίαγϊΐς. 

ἈΡΡΘμ ἾοΙβ. Ιοοο δά ἰαθ)1} 5 ἘΡΙΡΠΔηΪΔηᾶ5 Παρθθηάὰ οδὶ 92 
68 ΘΟ]]Θοἴΐο {αὰ6 Εξὐςεβίου τοῦ Παμφίλου ἐκλογὴ ευν- 
τομωτέρα περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν ἱπβου!θίταν (τ. 88). 
(ὐΐπι5. ΡΥ 15 θη ΟΠ 6ηὴ [6οἷ 1 δα] τη 515), ροϑί πὰπο αγο- 

8). ΚΙ. Ῥ. 188: αιοέο01' ἵπ6ογ τς “περὶ σταϑμῶν. Ζηνά- 
ριον ἦν ἕξήκοντα ἀσσάρια ἃ καὶ λεπτὰ λέγεται, απ 
Ἰ6ΡῚ5 δΔρπα ὩΟ5 {γ. 87, 11, 

1) ἘπιΒΘ 18 ῬΦΙΆΡΆΣΙτ5 (510) ἴπ ἘοΙορο περὶ «ταθμῶν 
Οἰδαϊαῦ ἃ δὶ πηδϑῖο 1η Βοξαΐ, Ρ. 48, δὅ7. 81, Ὁ] ΔΘ ΠῸΥ 
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ΠΟΥ Ϊ 15). Αο τ ἰΠἷ.. οἴ ΡΥἰμηιιπ ἰὰ ΘΟΡΉΟΥΪ, Θἃ Γ65 ΠΪηΪ τ 
16 πορ]ορομηάδ νἱϑὰ οϑί. ἰδ ἢ] ΘΛ ΆΝΙΟΡ ἃ οίον 46 Τη6η- 
5115. ἰπνθη! μοί ΕΒ θῖο ῬρΠ1]}}. νἱγὸ 586 δρίδι β 
ΘΓ ΠἸ 550. ΓΘΡΌΆΠΊΠ6 ΔΗ πᾶ} 1} δἰ πο 5 ϑϑίτηο ἢ Θυᾶ- 
ΡΓΟΡίθι σαμὶ ατοηονίπ ᾿Θρ ββ6ιὴ ἴῃ Δ η}}0115 ΠΑ] 1556 ο0- 
ἀἸοθιὴ Ὠᾶπτι βου ρίαμ) ᾿βᾶδοὶ 5511. ΡΥ. Θχϑίδγθί δ 
Δάθιιο ἰ5 οοάθχ, {ὰᾶθ 6 Γ6 Ο06Ρ01. ΑΘ νΘΙῸ ΘἰΪΔΠ| ΠΟ ΘῈ] 
ΟΟΠΊΡΘΙΪ 6556. ἰῃίοι ΠΡ .Ὸ5 δοβδίδποβ ὈΙ]]οἴΠθοδ [πιράτι- 
Ππρη515 Βαΐανδο ἡ. Τιιη οἱ ῬδΡ 5115 οᾶϑι [6]1οἱ ἴῃ δι ἰρ511ΠῚ 
οΟὐ σοι ἰποΐα] {πὸ δ] Π]1851115 5115 6ϑί, δίαπ ἰη46 οο Επ- 
56] πη ἱγδοτηθηΐα 1) ἀθ βου ρϑὶ, οἱ 4 σαὶ ΔρΡΟρΤάρΠο ΠΡ Ϊ- 
γοββίδηϊ Ομ ]]. 

Επιβοἰδηση ἰηα8ηι ἰγΑρΡΊ θη αη1. 0) 5611. Ναπηὶ 
ἰά ἃ1)} 080 Ειιβθθῖο ἤῸἢ βοῦὶρίαμ 6556 ἴδῃ αἰ] μοῖ 6 ἀρραγθοῖ, 
αὶ Γ65 ἀθηηοηβίγαϊ!Οη6. ΠΟ Θρθαΐ. [0 ὙΘΡῸ 4 54π|5 
ΔΌΟΓΟΙ Θπ15 ΘΟ] ΘΟ Οηἷ5. {12 ἢθο δηΐθ βδθοῦ!απι Ὗ] βου ρϑὶΐ 
- ἰὰ φιοα 6Χχ 1Π1{10 ΠΧ] η)6. οἱ οἰδαβαα ἰγαοίδί 5. 0011190 
- οἵ {088 50Υρ51} δὰ ρᾶΡ πὶ οχ ΕΡΙρμδηΐο., ρϑΡ πὶ 6. 00]- 
ἰϑοί!ομθ (]Θηθὰ, ΠΟη 1] οἴη}. αἱ νἱἀδίαν, 41115. 6 [Ὁη1{1- 
5 ΘΟ ΡΠ]ανὶ(. Αἴκιια ἴἢ 5. τὐὖ ἴθρα ἢ. τηυ]ία βαηΐ ααὰδ 
γθοίθ 58 Πα θθδηΐ ἸηΔρΉΪ 16 Π]ΟΠΊΘΗἰ 6556 ν᾽ ἀθδη  ; ΟΟΙ Γὰ 

6 ἰχϑοίαίαᾳ ἃ πορὶρ δἀϊίο (ἔν. 88) 8 ὅ ἰαἰθίπιη ἀϑαὰο δᾶ 
εἴκλον (ϑδ]πι. ρ. 57), ὕστα ρχοσχίτηδ ἀθαὰθ δᾶ κοδράντης 
Ὁ. 48), ἀθηῖΐααθ 8 7 (Ρ. 81). Φαδθ δαΐθιι 1ᾶθηι Ρ. 26 δἕ- 
ἔουυ: Πιδοδίις περὶ σταϑμῶν" κπκοδράντης νοῦμμος ἀγὼν 
γράμματα ς΄. λεπτὸν ἄγει γράμματα τρία (Δρυᾶ πο8 ἔν. 
ΟΥ, 10), 68. ἱπῖπισῖα ἰηΐον Εππβοίϑηδ γϑίψα 1586 νἹ ἀθύαυ, ἢ 8 ΠῚ 
δΡραα ποδία ααϊάθιῃ ἘΠπιϑοθίπασα. πο Ἰθρηΐαν. 

2) Τ6 οβδῦ. ρ. 421 5.: Νος ἱρδεὶ ποίαυϊπιμιδ, ἴα ἐιιδοῦϊὲ 
Ῥαπιρλίϊ ἐκλογῇ περὶ σταϑμῶν, φιαηι 27,8. δοπιριιηϊοαυὶϊξ 
πιθοιην ΡΥῸ δμριαμίἑαίε δια ἰδααοιιδ Τγοδϑίιδ. 1}ῺὮη,ς| δα ἵπυθηῖ- 
πῖμϑ: Ζηνάριον γο ὃ. Ἰὰ εδὲ, οὐγκίαι τέσσαρες, μηποΐαθ φιια- 
ἕμον. Νοῦμμος γο α οἴο., ατι86 16ρ15 δραα π05 Ε. 88, ὅ, 

8) Οδεΐδια μαΐὰαβ οοὐϊοὶβ πού ἴθι (αθπὶ ΘοΙητηθιηογυϑῦ 
οὐΐδπι ΕΔΌΥοἶπ5 ἴῃ Β10]. αὐ, νοὶ]. ΥἹ ρΡ. 104) δρϑγαϊν υῃϊ 
ν. α. ΡΙυγροΥβ, νἱν Πα ΘΗ: βϑίτηι5., ΟὙἱ ΡῬΥΟΙΩΡ Ι551η0 δηϊ- 
1η0 ΡὈΓΘΟΙθα5 τπθῖθ βϑύβέθοιυ ουασηαιθ οοάϊοοα Τπρᾶπῃηϊ 
Βείδνούαμη ἴῃ ὈΪΡΙΙούμθοα, οαἷπϑ ἸΡ81 οὐτὰ ὑγϑαϊδα οϑύ, 
ΒΘΟΥΥΘΥῚ ἰηΐον οββίθποβ (Ο. 117) βαρύθιμαιιθ ρ8ρ61}15 ρϑαοῶ 
46 τθηβαν 5 ΘΟὨ Π]ΠηΘΥ6 βουῖρδὶῦ. Οὐἶπ5 οοαϊοῖ5 ΔρΡΟΡΥ ΡΠ ττα 
Ροβίθα δοοθρὶ διηϊοιδδίπιο Οὐδοηῖβ μη βύπαϊο, 
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ἃ}18 σηΐ ᾿ΠΠρΡΓΟΡᾶπάδ οἱ γοϑιϊοϊθη δ. 6] ΐ ἀρ ϑαγ6 βου ρίαπι. 
Ἰθρίηηι5 ἀδηδγίαμη ΓΝ ἀποὶὰβ ὨΔΠ ΘΓ (5). 41} ΘΥΓῸΡ ἱπὰ8 οΥ- 
ἴι5 65ῖ, φυοά νοῦμμος, ἢ. 6. 5θϑἴογ 5. 486 {π|| φαδγίᾶ 
ῬΆΓ5 ἀθηδῦῖ!. 5.0 ῥΓΪΠηΐ5. ἱπηρογαίου 5 6χ ΔΘ ΡῈ ἰδοίαβ οϑί 
πποίδθ ρΡοπάθγο: ἀπ46 1118 βου ρίου. ἀθηδγίπηη φαδίίπον ἀἢ- 
ΟἰάΓ απ] ΡΟΠάΘΓ6 ΟἸΪΠ] [5886 Ορίπᾶΐιβ 65. 4αΐ πιΠ υδΙὴ 
ἔμ, 

“Αὐεδοϊυκιγιέι" ργοϊοφοηιθηα (6 ἨϊθΉϑ:715 ὧο ροπαογίδιιδ. 

Βοααθηΐαν ἰῃ ποϑίγα ΟΟἸ]Θοίοη6 Θχοογρία ααδθάδιη 46 
Π]ΘΠΒΕΓ15. 6 [Ο56Ρῃϊ ΔΡΟΠΔΘΟΙ ρα. ἔππ ἰγαριηθηΐαμη 46 νο- 
οἷα ξέςτης οτἱρίπθ 6 [ι1Π0 560 η6 ἐδγναηάα ({ν. 90). 

Ποηΐαιι6 ΘΟΠΙΠΘΠΊΟΓῸ Ιη6 ἢΪδ8 ΡΟΠΑΘΙΙΙΠῚ Θὲ ΤΠΘΠ ΒΕΓ ΔΓΙΙΠῚ 
[Δ}01}}15. 5110 16 ο1556 ΓΘ νυ βϑιηᾶ ἄπιὺ ΤΓριηθηΐα ἃ ΒΟΥΠαΓ 0 (48 
Ώ6η5. Ρ. 70. 72) 6 11 15. Ἰηδηὰ ΟΡ ρ15. οἰΐαΐα. ΟΡ ΠῚ ἴῃ 
Ῥιΐογο λίτραι Δρρο!!]δηΐαν 4046 σπηΐ οΟἰγ]46. οἱ «ι] ΡΥΙΟΓ 
δἰϊουαν μέδιμνος, 15 65: τηρίγοίθϑ5 Αἰ[οιι5, 1061 ἁπιῖ6 πὶ ἴ056 
Αἰἰΐοιι5. πηθαϊπιπιι5. [{6 πὶ ἴῃ Δ] 16 ΓῸ [γαριηθηΐο λίτραι 5υπΐ 
ΠοΘΙηἶη86. Γθοίθαιθ ἀΠΊρΡ ΠοΓὰ6 Ἀοϊηδηὰδ [8165 Πρ νὰ ΧΟΥΪ 
{ὐἸ θαπηίαν. (ΟΠ οἴη 5 ἰριαῦ 6χ ἢΪ8 {πιοαιι6 ᾿οοἷ5 ΠΘιηϊ- 
Π8Π| λίτραν Δρρο!]αίαιη 6556 (δ 46). 

26 Ῥοιϊϊμςοὶς σαρῖία περὶ νομιςμάτων. 

Ἠαβίαϊ, αὖ ἴῃ Θχίγθιηᾶ ἢιιπ5 ργδοίδ! οἷα ρᾶρίθ ἀθ 115 
[γδρ θη [15 4Ὰ1]}}115. ἢ Ὁ 1 τ Ϊ νϑίθ 65 Θχρ]]οδηΐα! ὈΓΟν ΠΟΥ ἀΪ- 
οδιηιι85, ΝΑΙ ὈΡΟΙΙΟΓΟ αἀἰπραςαϊοπα ἀπιᾶ}115 46 οδιιϑὶ5 ἴῃ θὰ 
ΓΘ ὉΠ ΠΟΙ αΠη15. ΒΓΪΠ.ΙΠ Ρ] Γᾶ 6χ ἢἷ8 ἴδῃ 5.15. ἃ} 115 
4υἱὶ 46. πυπηη15 5ου ρβογιιηΐ οχρδηδίᾶ διιηΐ:; [ἢ] ν ΡΟ. 4188 
ΟΠ ΔῈ) 5015 δυηΐ 1Ππδίγαΐδ. θὰ ἴδιη ἰπογ 1 1} 6} 1 1η0- 
ἀππη ΟΡ βοιΓὰ οἱ ᾿πηροάϊία βαηΐ. αἰ πᾶθο ἴῃ ῬΘΟΆΠΔΡΙ 4π0- 
ἀδιη ΠΡΟ. πο ἴῃ ργδοίαιοηθ ὈΡΘν ΟΊ 115. ΠΗΪθ115 ΟἰΡοιΠ- 
βουρία ἰγδοίαπᾶ βἰηΐ. ΠΙῸ 66Ὸ [Ὁ]]61 τηᾶχίπηα ἀἶοο οἱ λε- 
πτόν οἱ «φυϊάψαϊὰ δά 6ἃ Ὠι ΟΓ σοπθγὰ ΡΥ πο. 

ΡΟΙΠαοἾ 5 οἀραΐ περὶ νομιςομάτων ρτγορίεγθᾶ ρῥυΪπ}Ὸ 
Ιοοο ροϑβιὶ, αιοὰ 15. οΟρίμηἶβ οἱ νρϑίτιβ 1 551Π}15 διοίου ἢ τι5 
5115 δῖ. δ6α δγΙ 5 αδλιη 46 5. ἀἰοδιηι5. Ρδιοὶβ. φαϊά 5. 
ἰοί]π5. ΟΡ 115 ΔΡΘ ΘΓ... ΘΧρΡΟπθη άπ] νἱἀθίαγ. Ῥγοῆίθ- 
ἴα ἴπ]10 ῬΟΠΠΧ ἀθ ΠΏ Π}15 56 οογία γαϊΐοηθ ἀϊοία 1Π| 60- 
ΓΠΊΧΙΘ ρᾶγίθ5 ἀρΠηϊ αγαη 6556. [4116 ΘΧΟΡΒιι5 ἃ (Δ]θηΐο, 

99 

94 
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ΠΊΔΧΊΠΠ]Ο ΠΟΥ) ΠΙΠΊΘΓΟ. (δἰ ηο6 05. ἃρὶΐ (6 τηΐηᾶ, 5.ἃ- 
ἴθ 76, ἀγδομμηὰ., ΟΡΟ]Ο. οἰαϊοῦ ἃ] 115 416 τη πι 15. ΠΏ Π}15.. 
Ηδθο ἰϑὶμα ΟΠ ηἶὰ ΘΧ ΟΡ ΪΠ6 566 δ ΤΩ] ΠΪ 1 ΠΤ. ]Π1} 
ἰγᾶοίαία. Τμη) ἀἰργθϑϑῖο {πδράδιη ϑθαϊΐι ἀ6 νου ΒΟΥ 
χαλκοῦ θερμὸν ἦν ἱπίογργαοίαιοπο; {πὰ Πηϊία δά ϊ! δ] ἃ 
ααδθάδμη 46 νὩΓ 5. ΠΟΤ ΔρΡΡΘΙ]α ]ΟΠἾ]}}15. ὉὈῚ {851 
ἴῃ ἰΓδηΒΟΌΓΒι. ΘΟΙΏΙΠ]ΘΙΠΟΓαΐ 46 Ασσίποίϊοαθ ἀγδοῃμηᾶθ ργΘίΪο 
ἀθαᾷαθ δὶ δά ρθη 1} Γαί]0η6. Ἐχίγοιηᾶ μὰς ρᾶᾳτία νοῦμ- 
μον εἰ λίτραν ἃ!ἰοπατι6 δ᾽ ΟΠ] ΟΥ ΠῚ πα] Πη05 Θχρ!ἰοαί. 

δὴ Πᾶρο δχοὶρὶΐ ὈΓΟΝΙΟΥ ἸΟΟι5. 46 ὈΥΪη15 πηοπθίδα ἰη- 
γΘηΓΟΥθι15 νὰν 5416 46 515 15 ΠΕΠΏΠΊΟΓ ΠΏ. Ὠδηΐα6 ὈΡΟΥ 9 
ΟΟΠΙΡαΓΑ 0 νά ΟΥ ἰα] ΘΠ ΓΟΥΠῚ ΤῊ ΠΟΙΆ Ι16. ΠΟΥ] 
ἰηϑιΠπϊτιγ. Ηδοο φαϊάθιη ΡΟΠ]χ ἴῃ οἁρία περὶ νομιςμά- 
τῶν, «αΐθι5. ἢ] σορηδίιϑ 511 15. ἸΟοῖ5. 4111 ῬΓΌΧΙΠῚΘ 56648]- 
ἴα: διότι χρήματα μὲν εἴποιεν ἂν οἱ ᾿Αττικοί. πιιης 
βία! ΔαΠΙηχΙ. 

6 ακοίογίδιιδ χιΐδιι5 Τοϊ μα τἰδιι5 6δὲ ομηὶ αἰτῖδ ἐμ Αγἰϑίοέοϊθ. 

9ὅ Αποίογιμ 4π|0115 τιϑ115 δϑὲ ΡΟ] ΠΧ ἴῃ βου θ 0 οἂρὶῖα 
περὶ νομιςμάτων ἄπο ραοηογὰ ἀϊβίϊηρσιο,., Δ] ΘΓῚΠῚ ΘΟΓΊΠῚ 
4] ΟΠ] ΠΙΠΠΠΠΟΥ ΠΟΙΏΪΠἃ ΔΘ ηΐ Π60 ἰδιηθη 14 ἀσιηΐ 
αἰ θὰ ΘΧρΙΠοΘηΐ. Δ] 6 Γι πὰ ΠΟΥ1πὰ 481 46 πυμηηο πὶ γδίϊο- 
ὨΪ 5 οἱ ργϑί 5. ἀθ6 παιδία ΒΟΥ ΓΘ 5101 ργοροϑαθγιηΐ. 
ΑΘ ΡΓΪΟΓΘ (αἰ 6 η} ΟΥΑΙ ΘΠ ται] 0 Ἰδ ἶπ5 ραΐογα οἵ Ρ6 86 
ΟΟΠΒΘηΓΔηΘΙμ 65. οἱ ΡΟΙμιοἱβ Ιο00 ρΘγΠϑίγαίο [401}16 Θοσπο- 
βοὶίαν. Ηἴο ΟΡ Ϊπ]05 4αοΒ4α6 νϑίθυῖβ οί! 5. διοίογος ΡΟ]- 
᾿ὰχ Δα θαϊ.. ΑΠδΓΟ ῬΥΙΠλη 6χ ροθίβ Ηοιηοτιη. ΕΟ ΡΙ- 
ἀ6Π|, ΟΧ ἢ] ΒἰΟΥΟΟΥ ἢ Πα ΓῸ Πογοάοίαμῃ, ΤΗιογ 61} 
ΧΘΠΟΡΠΟπίθιη. χ ογα(ΟΥΙθιι5 οἵ ΡΠ Π]ΠΟΒΟΡ 5 υγϑίδιῃ. ΗγΡ6- 
τἱάθπ)., ΠΟΙ ΟΠ ΠθΠη., ΧΘΠΟΡΠΔηθΙη (Ο]οΟρΡΠοηΐαπη. δίπαϊο- 
5556 Δα }6 ΠῚ ΟΟΠΊΪΟΟ5 ΘΟ] ΘΟΓΙΙΉΖΙΘ ΙΟΟ05 οἱ Θχβουῖρϑιῖ 
οἱ Ἰηἰογργοίδίι δὲ; πὶ 6η1Π|. {ΟΠ ΪΔΠ) Τηᾶχὶπ!6 46. ΤΘΡ115 
46 ρῬϑυ ηθηΐ δ νἱίδθ «αοιἀϊάηὰθ σΟπδιιθί μα ΪΠ 6 ἅθ 6 6 
5016 ηΐ,, ΠΙΠΠΠΠΟΥ ΠΣ ΦΠΟ(116. ΠΟΙ ΓὰΡΟῸ ΠΟ ΟΠ θη ἰδοϊπηίΐ. 
Εχ ἷξ ΟἸΏΠΪ ΠῚ) 5 ΘΡ 551 Π|6. αὐ ρὰ [αἰΐ., οἰϊαν! ΑΥὙἰβίορπᾶ- 
ὨΘΙῺ ; ρΙΓΔθίθΓ ἃ δΔι1161} Δ]Π105 ΡΟΡΠΙαΪ [05 οἱ νοι 1015 οἱ Γ6- 
ΘΟ ΟΥ 5. ΘΟΙΠΟΘἶὰ6 5ΟΓΙρΡίΟΥΘ5). Θιηἰ0. 5᾽ΠρΊ ΠΟΥ π π0- 

1) Ιῃ 5 Ῥ]δύοῃμθη οἰξαὺΐ σοτηϊοσϊα, ΠΟ ΡΒ] ΟΒΟΡΠαΤα 



ἘΣ ΘΓ δ ΑΝ 

ΞΟΕΙΡΤΟΒΕΒ ΘΒΛΕΘΟΒ. ἈΚ τ Ὁ1.9 ἈΑΌΧΟ 

τηΐπὰ Πἶο ἃἰοΡΓΘ. {πᾶ6 ἀρὰ ἰρδιπι ῬΟΙ]πθθιῃ ἰ6σὶ ροϑϑαμηί; 
Πὺς ἰδηη6η ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΥΔ 1 νἱάδίαν. [διά 116 Ἰπ ρθη} 
δοιηθ ΡΟ] ΠΟΘ ΠῚ πῃ 60 Δ ἢ] 1556. 404... 5ἱ φυ!α Ιαἰογοῖ, 
14 ἰπίουργοία οἷ ἃΓΘ 6Χχ [0015 βου ]ρίουιη οἰϊοογοί. Ὁ 
[4] 6 τιΠ| δἰιγὶ ἄθηῖθ [ῈΓ6 ΥΘΘΩΓ [Δ]6η {15 ΔΘΒΓΠΠηδίμιΠ) 6556 
οργθοίθ δχ Μθπαηαγὶ ἀπο 115 Ἰοοἷθ ᾿ΠΊ6 Υ 88 ΘΟΙρΓΑ [5 οἴθ- 
οἷξ. σα Πα γααθ 46. ΟΡ] ΡΥ θι15 δοιι 1556. ὑθ 5 ΕΠ] 0} }5 
ΟΟΙΏΙΘΟΙ ΠῚ τι5115 651. 

τη τη6 οοηνογίο δά Δ] [61 ΠῈ Δ ΘΟ ΟΥ ἢ σ6Πηι15. 404 αἰ 
ΠΠΊΘΡῸ ἱπΘΡ 5 68. [ἃ σγαν ταίθ Ιοησα ρΓδρϑίδί. ΜΠΓι πὴ [ὉΓ- 
ἴδῃ νἱἀθαίαν αοά ἢἷο 4! Οὔ. 15 50Π| ; 564 [ΔΙ 6 ΠΡΠ}15 ΔΓΘῚΙ- 
Τη6η [15 14 ρμοίαϑί 5.410]. θᾳοθιι5 ἰδηππημη 0 οί 115 
ΘΧ ΘΟΙΠ) ΠΙΠΏΘΡῸ 4 6Χχ ργοίθβϑο, αὐ ἅπιηΐ, ἀ6 ΠΙΙΠΊΠῚ15 
ΒΟΡΙΡΒΟΓἢΐ ἀι8115 6ϑ᾽ ΡΟ] χ, Αὐ᾽βίοίοθ δίψιθ ΔΙΓ6ΓῸ 480- 
ἀδπὶ ἰϑποίο 60 ἴδη6η 5ρ6ΙΠΘΠ40. 

ΡΙαΣπηα 46 ΤηΘη 5115 οἱ ΠπΠΠ15 ὑγρά 141 ΑὙἸδίοΙ 6165. ἴῃ 
ΔΙ ΡΠ ἰβϑίηο 1110 ΟΡΟΓΘ 410 νᾶῦϊὰβ πολιτείας οἰν![ἀ{{π1Π} 
σθηΐι «αἰπααδοίηΐα οοἴο ἀθβουρ51 15). Θαΐθιι5 ΠΡΡῚ5. Δ} 15- 
515 (πιδηἴὰ ἰδού [δοΐᾶ 510, ν 6] δχ ΘΟΓῸΠῚ [ΓΙ ΘΠ ΟΡ] Ρᾶιϊι- 
οἰΐαίθ φιιὰθ βαγναίὰ βιιηΐ ΡΟΡΒΡΙΟΙαΓ. ΑΟ ἀθ πηθ 5115 {{|- 
ἄθη ῬΟΙΠΧ θὰ αἰοὶτ ΘΟΡΊρΡ51556. [ἢ ΠΡ Ρ15. 46 γοθὶ5 ΡΠ ]1οἷ5 
ΑΓΟΊΝΟΓΙΩΙ οἵ ΟΡΟΠΟΙ ΘΠ ΟΤΊΙΠῚ ἦ). 46 ΠπμΠηΠ115 ἁιίθηη ἴῃ ΠΠ0ΓῚ5 
Αστϊσδηθποῦιπ)., ΗΓ βίαμη, ΤΑΡΘΗ ΓΙ ΠΟΤ ΠῚ. ϑ᾽Ογοηἶο- 
τη ἢ. ὕ0π446. αιιᾶπη τηᾶχὶ πη νογὶ 5: Π116 ν]ἀθίαν Ἰοοιπ. 4] 
δὲ 46 Οὐγθπθηβίαμπη πυπημηἷβ (Θ. 62) ρο απ 6558 6 Κυρη- 

(9 αν ἀϑιηομπδίγενιῦ Βορθοκμῖαβ (4γολαρθοῖ. Ζοϊίμηρ 1847 
Ῥ. 44). 

2) Τὴ πλοῖο ἀθβηϊθηᾶο βϑουῦίβ ΒιηιΥ δ] θη ΐηττη ΒΕ ο56, 
Αἱ ΠΌΡΟΥ ἴῃ Αγϊβίοίθθ δι Ῥβθιάθριρυδρμο (1,105. 1868) 
Ῥ. 599 55. 46 110 Αὐιϑίοίθ!θ Ορϑύθ δορί οβίβϑηθ δχροϑιυῖ, 
ψοΥαπῚ 15 1086 πολιτείας 80 Αὐϊϑίοίθ θ βουϊρύδϑ 6558 ἡϑρδῦ 
οὗ 811 ουϊάϑιη Ῥαυϊραύοθίιοο, αὶ πἰδίουϊουβ ρούϊτιβ οὖ Ρ.1- 
ἸοΙορστιβ ἔπὰουϊῦ ααϑ ΡΒ] ΟΒΟΡμπ5, ρα θη δ 6556 βαβρῖοδ- 
αν, α118165 ἔπουιηΐ Πϑηγχοθύγιτιθ ΡΠ ΔΙ υθὰβ οὖ ΠῚ ΘΘ ΘΓ ΟΠτ5 
ΘΟΥΜΙΠΑΘ 51111105. τοῦ ρῥγορίθγθο Πῖο ΘΟΙΠΙΩΘΙΊΟΙΌ, ΠΘ 
ααῖθ8 τὴὸ [ἴα ἔπρῖθθθ ΟΡΙΙΟΙαῦ; ΔΘΘΘΩΟΙ δαΐθιη ΤΣ ΠΙΤῚ6 
ῬΟΘΘΌΤΩ, 

8) Υ͂. ῬΟΙ]. 10, 179. 108. 
4) Ἰάοθμι 4, 114. 9, 80. 9, 77. --- Αἄἄο που Ιοοο Εοβϑθο 

γϑοῦθ νἱαθυὶ ῬοΟΙ] ποθὴ ἤθθο 6 ΤΙάγγηΐ ἸΘχῖθο, ΠΟ 6Χ 1080 
Αὐϊβδίοίθιθο ορϑῖθ γϑρϑίζνιββ (ρ. 400 5.). 
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ναΐων πολιτείᾳ. δοἀοιηια Γϑίογοπ ἃ ϑιιηΐ θὰ αιιᾶ8 ράμ}10 
ΒῸΡΡἃ ΔΙΙΟΙΟΓΘ. Π0Π ΔρΡΡ6]]αΐο ΡΟΠΠΧ ἀ6 1115 ΟΥΓΘΠΘΠΒΙΠῚ 
115. ἐγ (00). ΡοῦΡο ἃ4 ζυρακοείων πολιτείαν δὰ 
ῬΘΡΓΠΪ5586. ΠΉΪΠϊ ΡΘΡ Βαβι) Θϑί ααᾶ 46 ΒΙΘΌ] ΟΡ [α]θηΐο 
γαῖαν (87). αΐρΡ6. οαπὶ ΒΥΓΔΟιΙ518. ἃ ΠΙΘΠΥΒΙ0 ἸηΔΙΟΓΘ 
11 ΤΑ ]Θη 11 ἀϊπηϊαιἰο ([ἀοἴὰ 511). ὨΘΗΙψα6. οἰΐδιη ᾿Ιοσαμ ἀ6 
[Δ ]6η11 ΗΟΠΊΟΟἱ ροηάθι (55) οχ Αγ βίοι θα ροι{π} 6558 
ἃρράγϑί οΟΠ] δ ἷ5. 50Π01115 ἰῃ ΠΙδάθη (Ἰηνὰ ὃ 97). 

ῬΓΟΓΒΙΙΒ 110 6 ἴοπία ῬΟ]]χ ΓΘοΘριΐ δὰ 486 46 [Δ] 6 η 15 
Αἴοο. ΒΑΡ. ]ΟηΪο. Αδρὶποίΐοο ὉΠ 1Π|154π|6 βοῦίρϑιὶ (86. 86). 
Ηΐο ΡΥ. 5815. ΘΓ) (ΘΠ ρΟΥ 15 ἀοΠηἰ Π οπ θη ἴπ46 6] οὶ- 
Π}115.. 404 Αοσγρίϊαιη ἰδ] αμ {αδυῖα Αἰοἱ [α] η 1 ρᾶν (8 
ἀΘΒΠΠΠηλΐα ; ὨΪηΟ Θηΐπη οἰ ΠΟΙ 11 Διο Ὁ ΘΙ 6115 ΙΟοἱ ΠΟῊ δΔηΐθ 
ΤΙΊΡΘΡΙ δρίδίθη) ΒΟΥ ρ51556 (δ. 90). ῬΟΥΓΟ πη Ἰοοαμη ΟἸΠὴ 
ΓΡαϑιηθηΐο ἀθ ἰδ] θη 15 ({ν. 96) ΘΟΠΙρΑΓ 15: 4πᾶπ) π}1{ἃ 
51 ΠΠ161 ἴῃ ΠΪ5 Βουϊρία 6556 οορ ηοβοίπηι8. Ἀθοΐα Ἰρι{π} 51- 
ΒΡΙΟΔΡῚ ν᾽ ἀθη)" ΟΥ̓ σΊη6 ΘΟ ΔΙ 6556. ΔΙ ΘΡΆΤΩ ἸΟΟΙΠῚ ἃ]- 
16]. οἱ. αομΐδη ᾿ΠΠτὴ 4] ] πὰ 46. [4] 6 115 ἃ0 ΑἸΘχδμ ΡΠ 0 
4αοάδπη ΠοΟΙηΪη6 ΘΟΙΠΡΟϑἰ [δ 6588 οοηδίαϊ, δδάθιη ἴῃ Ὁ17}}6 
Θἰἰᾶπι 1ΠΠπΠ} Διο 6 ΠῚ 50} ]051556. 410 ῬΟ]ΠῈΧ π158}5 681. [{η46 
ἴδοι !α ΠΟΡῚ ροὔ556 ἰη [61] 6 ο,Πη115.. τι 15 ἴῃ ἀδἤηϊοηάο ΑΘ9]- 
ὨΘΙΟΟ ἰδ]θηίο, 4αοά πυηάαδῃ ἴῃ Αθρυρίο αδἰίαίπιμῃ Γυϊΐ, 
ΘΡΓΟΓΘΙ ΟΟΙὨΙΪ ΟΡ ο΄. 510 δῃΐμ 6590 5[δίπ0 ΤΠ] ΓΟ54Ὲ6 1 1}}] 
ἴῃ δὰ ΓῈ δι! ρα] ΓῸ5 6556. ΘΟηῇ 40. οπη} ΑΘρΊηθίϊο0 [ἃ] Θηΐο 
ΠΤ] ηἶπη6 ἀθοθη 1}1}}1ἃ Αἰ οαΓ ἢ) ἀγδοΠΠ ἁΓατ {Ὑ1]}ὶ ΡΟΒ51Π|, 
[150 ΠΟΙ] η6 1ΠΠπ1ὴ ΔΟΙΟΓ ΘΠ ΔΡΡ6]]ν 1558 14 τα] οηΐῃ. αοὰ 
Γ6 νϑῦὰ Ἠθθνγδίοιη {αἰ}: ἴῃ ᾿οὺ θη 5010. Ἰά{π16 ΔΡ 1 551η18. 
114 σαΐϊϊο οοπνθηϊ ἢ. Οιὰθ ἤπηο αἰβὶ ᾿ίϊογθ ΒΘΓΠΊΟΠ6 6Χ- 

δ) Ηδθο ροβίδϑαμϑιηῃ 5ουρ5ῖ, οομπυηθνηῦ Ποϑοϑῖιβ ᾿. ὅ29. 
Ιάθηι νοῦρε δύναςθαι δὲ τὸν νοῦμμον τρία ἡμιωβόλια ἅ6- 
γηοηδύγαῦ ἀουϊναίο 6558 6χ Ἀρο]]οῦουῖ 1 ΒοΟρΡῃγΌπθτη ὄγγδ- 
ΟΌΒΘΗαΤη ΘΟΙΠΙ ΘΗ ΘΥΟ, 

6) Ταϊθηΐπιη Ἡδογϑίοαμι οθηύαση Αὐ᾽οα8 τη 85 Π8- 
θυΐϊθθθ 6. [Ο5Θ0Ρῆ0 ἀοδιποηδίγανιῦ ΒΟΘΟΙτϊὰ5. 9. 7). ». ὅ2 
(οοπμῇ, βαργϑ 8 08 οχίν.). Οοηνθηϊτηῦ τριΐαν οἰἄθιη ΧΟ τ1]18 
Αὐοαχαμ ἀνθομηηδυαμα, αὶ στη υῖ5 ραα ῬοΟΙ] πο θα 1691- 
τ. Ῥοῖτο Ἡδργδίοαβ δου Ὠδρυῦ νἱρὶηῦ σοῦ, απ88 
Βηρα]α, δοοαναΐθ οατὴ Αὐὐ1ο15 ΟΡ] 15 οοπν ϑηϊιηῦ (πᾶπι αὖγο- 
γυϊηατιθ Ρομᾶτ δϑῦ ρυϑηηη. 0,18). Αἴαὰπθ ἢδθο ἴρ88 φόγὰα 
ὀβολοὶ γοοσδηΐιν 80 ἘΡΊΡδηϊο (ἔν, 82, 42. 88, 11). ἘΒθοίθ 



γρτ νοι, αι ὙῊν ΟΝ Γ αρξο ἢ ἡ, τω δρυῶν ΤΕ Ἀν. πὰ 

ῳ 

᾿ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΘΕΒΑΒΟΟΒ. ἜἜΠ 0.) 

ῬΠΙΘΑΓΘ ΠΟ) ΡΟΒΒΊΠῚ. Δη]6 1 ὈΓΘΥΪΟΓΘΠῚ Θτ15. Γαΐ Π]Θη {10 6Π} 
0] πὶ ΟὨ ({676. 

2ὴ6 Ῥοϊϊιοὶς ἴοοο περὶ ςτατικῆς. 

ΝΟΠΠΙ]Π1ὰ οχ 115 πᾶ ἴῃ οαρὶΐα περὶ νομιςμάτων 5οτγἰ- 90 
Ρ511 ἰδ ἴῃ ῬΓΪΟΓΘ ΟΡΘΓΪ5. ρᾶτία ΡΟΙΠΧ αἰζα! ναί. Εδι δηΐπῃ 
Ἰοοι5 περὶ ςτατικῆς (4. 171 55.). 10] οαπῃ ἃ11ἃ φυδοάδπι 46 
Ροπάρειθαβ. ἰγδάπηΐί. πη 1 παμηη] ΘΧρΙΙοαηΐα «1105 
ῬΟΠά ΘΓ) ΠΟΙηΪηἃ ἱπηροδβὶία ϑαηΐ, τί λίτρα, ςτατήρ οθίοΓὰ. 
ἤδθο ἰσῖίαν ἰπΐον ΙΟΟ05 46 πη 5 ΓΘΙογ μὰ 6556 ἈρρδΡοῖ, 
ἀὈΔΡΓΟΡίαυ ΘΡῸ .οἃ οἂρ᾿ἰ περὶ νομιςμάτων Ξυθίαπρσοηάἃ 
6556. ΘΧΙ 5 ΠΠηδν] ({ν. 93). 

“«γϊϑίοέξοϊοηι, Τὸλεορλγαδβίνηι, Ῥοϊεπιαγοΐμπι, Τϊηιαθιηι βου ρϑῖδ86 
αὯ(6 Ποηιογῖοο αἰϊίδφιιο ἑαϊοηΐδ. 

[πῃ ΡΟ] αοὶβ Ιθ00 «υἱ δ51 46 πυμηπηῖβ ΘΧρ]Ποᾶμ40 τη0}{15 97 
οἱ ογαν 51 115 ἴῃ ΤΘΡ115. 61} ΑΥΙϑί οἴ 6] 6. διοίο 6 1511 6556 
νἱἀϊηηα5. Οὐδα Γ65 116 πη0Ππ], πἰ οἱ 1Ππ4 Αὐἰ βίο ἢ (6511- 
"ΠΟ ηἰπ πὴ (ποα 46 ΠΟΙΏΘΡΙΟΟ [Δ] 60 ἴῃ 501101115 δὰ ΠΙδά ΘΠ 
ΒΟΡΙΡ 15 δχϑίαιί οἵ βἰΠ}}}65 σαοβάδη) ΔΙ 1ΟΥ 1) 0005 ΘΧΒΟΓ108- 
ΤῸ δίαιιθ 'ἴῃ ἤδη Πη6ΔΠ) ΟΟ]] ΘΟ ΟΠ 6 ΠῚ ΓΘΟΙ ΡΟ γοιη (94). 

Ῥυνίπηι ΑΥἰ βίο] θη ἸΘρΊμη5 ἰδ] θη πη ΠΟΙΠΘΙ ΟΠ 1[ἃ 
ΘΧΡΙΠΙΟυἶ556.. αἱ [4 οογίμμη ροηάπι5 [1556 πορδγοί. Δ|Π|5486 
ἨΟΙΠΊΘΡῚ 0015 Δ] ἃ ργοίϊαπ), 56ἀ ἰδιηθῃ ἈΡΊ4α6 τη] 0 ἰηΐο- 
γΠπ8 ΑἸΔοῸ ἰδ]θηΐο. 516} }]Π0 Δ }} ἀϊοογοί. Ῥγοροϑυὶίΐ ἢδθο 
Αγβίοί 65. ἴῃ ΠὈγ 5 ̓Απορημάτων Ὁμηρικῶν ; εχ Πἷ5 
Διο 46 ἔρᾶριηθηΐία ἃ. Ποϑίγ πη ἀθία θη ρΟΥ Δ 5ΘΡ ἢ, 
Θἃ ἴθ γ86 ΟἸηηἶἷὰ ϑορνᾶν! ΡΟΓΡΠΥΓΙΙ5. Ρ] ΓΟ ΟΙΙ5. 1] ΘΟΙΏΠΊΘΠ- 
ἰδ} 115 ΗΟ ΠΘΓΙοἷ5 ααο5 Ὃμηρικὰ ζητήματα ἰπμϑοῦιρ51:. Θὰο 
6Χ ἰθηΐθ ῬΡΟΥΓῸ 50} 011ἃ Πομηθγοὰ ἀθυϊναία ϑηΐ. ὑπ46 ΠΟ 
1105 ἸοοῸ5 γθρθ γί πη15 ᾽). [Ιῃ ἰδ. πἰ 5 σηἰΠοδν Πη115., 1086 

ραν Ἡδριϑίοδθ ἀγϑοῃτηδα, 1ἃ οϑύ αἰπηϊαϊο βύθξουι, ἄθοθη 
ΑΥΙΟΙ ΟἹΟΙΪ1 ὑὐἱραπηΐαν; 1ἃ ἰρϑῦτη δαΐθῃ δρᾶ ῬΟ]]ποΘμα 
(9, 16) Ἰορτθαν., οχ ϑοᾶθιῃ 111ὁ ΑἸθχϑηᾶσγίηο ϑαοίοσθ ἀθ απο 
Θϑῖτητ5 Ρουϊαμι; 564 γυγϑι5 Αδριηθίϊοδ ἀγϑομιηδ 8Ρ06118- 
ἴὰ απδ Ἠδθγϑίοα νοοϑυὶ ἀθθαϊ. 

1). φυδθ ἢΐο ἀβ Αυὐιϑίοίθία οὖ ῬΟΥΡΗΥΥΙΟ βΒουρϑὶ 68 
οἵαμῖα ἄθθθο 78]. ἤοβθο ἴῃ Αὐὶβδί, Ῥβθιαθρίρυ, Ρ. 148 58. 
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ΑΓΡΙΒ[Ο16165. [Δ] 18} ΔΟΙΟΥ οἰΐαίαν; νογἢ} Θχϑίδηϊ δ απ 
ἄϊτιο ἔπιδίαι 1 Ἰοοὶ (94. ὅ, 6). δὶ Ἰάθμη ἀ6 ἰδ]θηΐο ἐπα οἴ πὶ 
δ ΡΟΓΡὮΏΥΓΙαΠ ΓΘΙΘΥ [ΟΣ : ἴῃ αι ]115. ἴδηι Π11}1} ἴπ 6556 ἀρρᾶγοί 
αιυοά 160} ἰθ5 ΕΠ] ΠΟ ἢἷο ἐΘριρηθί. 

Ῥγδϑίθιθα (6 (]θη 15. (γα 14 1556. Γορηΐ ΤἼΘΟΡΓβίμμη, 
ῬοΙΘιμαρο πη, ΤΙπηδθιπηι (94, 38. 4. ΠΙο 6ρο 46 ΤΠΘΟρἢΡαϑίο 
οἱ ΤΊπηΔ 60. ΔΙ) ̓ ΠΟ ΡΟ5856 ὁ6η560, 4] ΔΙ (61 16 ]] 6 ρα Ὁ 
Αὐ βίο 5. ἀἸβορα] 5. οἵ Δηλΐοιι5.. ΡΠ] ΟΒΟΡ 5. ΠΟ} 1551Πη118, 
ΠΟΙ ᾿ΤΔῸΓΟΙΘΏ 8115... ΤΟΙ ΠῚ) ΒΙΟΌΪ Γι ΘΟΡΙΟ 5.551 Π|115 50} }- 
Ῥίον ὅ). ῬοΟ]ΘΙΠΙΔΙΌΠτΙ 5. διι[6 1 {15 [1558 ν] ἀθαῖαν". π0η ἰΐὰ 
οομϑίδί, ΠΙσοί δου Ῥο]θιηγοῃ πα ΟΥ̓ΖΙΟΘΠ ΠΏ. {161 Π16- 
Ἃἴο [6 γ6 5ϑθοι!]ο 4αᾶΡίο Πογυΐδ56 ἰπ46 οΟἸ] σαν, 4αοα Ι4Θ]ὴ 
οἱ Ευάοχυμῃ ἁαάινογαί οἱ (Δ]Πρρὶ ργδθοθρίου ἰαἰΐ. ΟἉ]ΠΠρρὰ8 
δυιΐθη) ἃ' ΟὈΟΟΧΧΧ ρ]ᾶ565 ἱπογγδη απ 506] ΔΓ Ὲ1Π| οὐ εοριανίξὲς 
αἸοί αν ἃ ΡΙΟΙΘη860 ). Οποά υἱουπαθθ 56 πᾶ )αῖ., υἱ486 
ῬΟ]ΘΠΠΔΡΌΠ ΠῚ θυ «αἱ ἴῃ 501|01115. Ηοιηθγ οἶ5 ἀογίαν ΠΟΗ 
ΒΡΟΓΠΘΗ Ό ΔΙΙΟΙΟΓΘΙΏ 6586 ΡΘΙΘΡ οἰ. Ο0]]αΐο οἰ 5460) 
[65 ΕΠ ΠΊΟΠ]0 (6 Δγ60 ΑἰΓΠΟΟΓΌΙ ϑἰδίογο οἰθβααρ δ ἅγϑθη- 
ἴση ΓδίϊοηΘ (γ]46 ἴγ. 100 οἱ Πθϑύοῃ. ν. χρυςοῦο). 

Φῖοάογιδ δὲ Π)αγααηιδ, ἀμοίογος 46 ἐαϊοπίο, φιὰ ἀδέαϊΐο 

υἱπσογίηξ. 

98 ὨΘΗΙ46 6 50Π01115 Ηομογ οἷς ΘΧΒΘΟΡΙΡ5] δἰ Ἰθουπ ἀθ 

"1 ]Θηΐο οἰπβαιθ ρΆΓΡ 115. βου ρίαιη ἃ Πιοίογο «αοάδῃι ἴῃ 
ἴργοὸ περὶ «ταθμῶν. θυἱ «μὰ «οίαία νἱχῖ5586 νἱἀθδίτι 4118 6- 
ΓΗ 15. 1Ὠἰ πὶ ἀἰβραίδηα! [οίθπάαμῃ δϑί ἃ νυ δ: ὃ δὲ 
χαλκοῦς λεπτῶν Ζ΄. [π νυ ]ρῖι5 ποΐππι 6ϑΐ. {πᾶ} νἱ} 15 
ΠῸΠΏΠΩ15 ΟΔ]οῖ 5 [6 Υ]{.. οοἴανα ΟΡΟ]Ϊ ρᾶΓ85: ἤ1Π6 γΘ}Ὸ ᾿ρϑ11} 
ΤΪ 1155] Π} 11 ΠΠΠ]Π.11 ΠΟΥ 5. ῬγΟΔΪΕ ἴῃ 5Θρίθπι ρᾶγίθ 85 
ἀϊνίβαμη 6556, (πιὰἃ8 λεπτά νορᾶγθηίι. Αἱ ἰὰ η60 ἃ}) Α[1|8- 
ὨΪΘΉ51}115 ὉΠ4ΆΔη) [ΔΟΐτι) 6556 οΟηΐθη0 --- 4αδΙη 8Π| 5160 

2) Βισαϊαμι 6586 ὑϑ] θη {Ππ4 αὐαοᾶὰ ἃ Τηδ60 νἱ- 
ΘΊΛΛΙ απαίθποῦ αὐ ΘΠ 15. δοϑυϊηιαίαν (94, 4) ποϑιρΐηθιῃ ἔὰ- 
ϑοΥ6 φροΐθϑδὺ πδυθτη Ὑϑυτη ρουϊαη, Οομΐ, Μοιϊηϊηβθη. Ρ 79. 
ΑἸφούαιη Ἰοοῦχι (04, 8), υδὲ 1ἄθπὶ Τῆι θαβ ἀϊοῖδαν ἀΠ δὴ 
αὙΘομγηϑιὴ [δ] πΐο {]ΌπιοΥΘ, ἴῃ ργϑθβθηῦα πο Ρ͵θπ6 οΧ- 
Ῥβαϊο. 

8) Οομἕ, Ἐαρυϊοΐατα ἴῃ ΒΙ10]. ΟΥ. νο]. 11 Ρ, 87. 
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ΒΟΠΠΜ]]1 ΧΙ 5 ΕΠ] ν ΘΓ ΠΗ  --τ ΠΘ4Ὰ6. ΟἸΊΏΪΠΟῸ νοίβ[ 1006 ἰδΙη- 
ΡΟΙΘ ἀϑ6π6 δά 54θοα] ΠῚ} [ΟΡ λπ Ρ. (ΠΡ. πα. Οπία5 γοὶ ονἃ- 
ΥἰΒ5ΙΠΠΠ ΓΘ ΠΙΘη ΠῚ ΠΟΟ ΠΉΪΠ1 6556 νἱἀοίαν, φαοά ΡΟΠΠῸΧ, 
πὶ ἋἸΠρ Θη  Ἰ551π|6 46. ΠΏ 5. νΘίθΓ} ΒΟ ΡΒ ΓΙ, Πα]]} ΠῚ 
16 λεπτόν. 4816 ΠίοάοτΓιι5 μα δΐ., μον! 564 1ά γοσαθα- 
[πὶ {γι τ1ι5 ἸΟΟΪ5. ΡΓῸ ἰρ50 σα ]οο ---- ΤΠ] ΠΪ 6. ΡΓῸ 56 ρ{{π|ὰ 
οἰ υϑάδιη ρᾶγίθ --- ροβιυῖϊί (0. 70. 78, 92). ΕΥΡῸ ααϊπαχαίβ 
λεπτόν 56 ρ{{π|8η}] ΟΠ8]οἱ ρᾶγίθιη 6586 ἰγδά 1. θυ ροβί 
ῬοΟΙΠπΙΟΘΙ 5ΟΥΙρ5ῖ556. νοῦὶ 511116 οϑί. Ρυδοίθγοδ γαίΐο ἢδᾶ- 
Ρθεπᾶὰ αϑί Ἰοοὶ Ῥῃοίίδηϊ (το δι 4α5. τ ρϑ 11), αὶ ἀ6 
ΟΡΟ]ο δριγ. ΗΙῸ ῥυϊπηπ ρῥϑιιοᾶ 6Χχ 60 [γαριηθηΐο ΠΙΟΔΟΓῚ 
οχϑουρία βαηΐ φαοά [ἢ 50Π01115 ΠΟΙ ον οἱ5 ᾿Θρ] 1, Βαααι [αΓ 
Δ 60} 411 α4ιιδοάλη). απὰ6 ΟΠ ΘΘΠΘΓΘ ΠῸΠ αἰνογϑὰ βἰηΐ ἃ 
ΡΓΪΟΡΙ 15, ἃ ΘΟ θη Διοίογα γοροίἃ 6556 ν᾽ δδηίιν. Οποά 
51 Γϑοία βἰαϊαϊπηιι5, [Δ 0}}]ΠἸπη6 Πέ ΘΟμΟΙ5ῖο ἀ6 δοίδία ΠΙΟΔΟΥῚ: 
ΠδΙ ΟἿΠῚ 1110 Ιο00 δ 50114058 Δ Γ605 ἰα] 6 η{1 ρΓοίϊπ] Γονο- 
ΟΘΡ. ὨΘΟ6556 δ 6115 ἰΟΟἱ ΔΙΟΓΟΓ ΘΠ ΠΟῚ δηΐθ (οηβίδηϊ!- 

Π11ΠῚ 5010 51556. 

Αἀ πᾶπο ἰρίψαν δοίαίθι ρου ποι λεπτόν, 5ορί[π1ἃ ρΔΓ5 
οΠα]οἱ. Θυοά «αϊἃ 5ἰ1.. ἀθῖχψαθ οὐ η] 6586 νἱἀθαίαν, οἰδὶ 
ΠΟΙ δέ ιιο Θχρίογανὶί. ἰδηη6 ἴῃ ΠΟῸΟ 050 ΙηΔΘΉ 1) [η0- 
ΤΠ ΘΠ ΡΟΠΘΠ ΠῚ 6556 Θχίβί!ηο. 40 τηο0 ἀθμηοη5 Γἃνὶ 
ἰά δὰ ῥυΊογα ἰθιηρογὰ ΓΘίοΡΥῚ ΠΟ Ρ05868. 

ΒοΙΙα86 ἰα] οἰ} ρᾶγίθβ ἃ ὨΙΟΟΓῸ γθοίο βίο θχρ! ον: 
τάλαντόν ἐςτι μνῶν ξ΄. ἣ δὲ μνᾶ δραχμῶν ρ΄, ἣ δὲ 
δραχμὴ ὀβολῶν ς΄, ὃ δὲ ὀβολὸς χαλκῶν η΄. θιμδιι- 
{π8π| ΡΓῸ ΟΠΔΙΘΟΓ ΠῚ ΠαΠΠΘΡῸ Ἡ΄ Δ Ἰ «αἰΐι5. ἴῃ ΔΙΠΊΖαὺ ΠΡ γῸ 
ΒοΡΙρύαμη [ὉΠ ς΄, σαὰΐ πυπιουτι5. δὲ ἴῃ ἰ}]π| Δ] Θηθ8π ΙΧ 
(ἔν, ὅ9., 8) οἱ ἴῃ ῬΠΟΙΪ Δ] ΟΡ μη π6 Ἰοχίοα ργορᾶραίι5. 651. 
δορά ἴἀ τ] η6 Ρ0556. ΡΓΟΡΑΓΙ [ποι] θηῖοῦ ἀθμηοηβ γᾶν 
ΒΟΘΟΚΙ5 ἢ). 

ἢς Παγάδηο, «ιὶ οδάθῃῃ ἴθγε δρίαίθ ἂς Πίοάουιιβ 46 
ὨΙΠΏΙΩ15 οἱ ΡΟΠΑΘΡΙθ115 ΒΟΓΙΡ 5556. νἱἀθίγ, ἃρίΟ. ἀϊσοπαὶ 
Ιοοὰβ ἔππὰ δας. οαπὶ δή ΡυΙβοίδηϊ ΠΡγπὶ 46 ἤσαγὶ5. πππ|6- 
ΓΟΓῚΙΠῚ ΡΘΥΥΘΏΘΓΟ. 

4) Αἰγολαοοῖ. Ζοίίμη 1841 Ρ. 44 5. 
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6 ῥηαφηιοηίο ἸΤερὶ ταλάντων δἰπδφιο ὡμοίογα Αϊοααηπάγῖηο. 

99 ΟΥβὰ ἃ ΑΥὐ᾽βίοίθ!θ πηθὰ ἀϊβριίαί!ο. οὐ ἰπἰθυργθίμμη 
ΠΟΙΒΘΡΙΘΟΥ ΠῚ Ἰθ6005 ΡΟΓΒΘΟΠΘΡΘίι". 5θηβίιη ἀο᾽αρβᾶ οϑὶ δά 
ΒΟΡΙΡΙΟΓΟΒ. (αἱ ΘΧΙΡΘΙΠΙΪ5. (ΘΠ ρΡΟΥΡιι5. ἈΟΙΠΔΠΟΡΠΙ ἱπηρουὶὶ 
Υἱχογαπῖ. ὙΘΙΙΠῚ ἰᾶπὶ ἰπ6 Γάδ δή νοι] ογθ δοίδ- 

ἴθι διιΟἰΟΥΘΙΏΓ( 16 1 5110 ΘΘΠΟΓΘ σαν 551Π}1η|. Εχϑίαϊ ᾿ηἴΟΡ 

Ἠδγοπίδηᾶ5. ΓΘ] (185 ΓΓαρτηθηι) φαοάάαῃῃ Περὶ ταλάν- 
τῶν, 410 ϑιπηπη {1π| 46 ἀγᾶθοὶβ οἵ ΒΟ ηΔη15 ΡΟΠαΘΡΙθι5 
ΘΧΡΟΙΙ 1. [ἢ 4π0 «αδηία διιοίου [5 ᾿ηθ556ῖ. ὈΓΙπηι5 ἰη[6]- 
Ἰοχὶῦ δοδΠσογ. 4], οὰπ 46 Γ6 ΠΌΙΏΙΠΑΥΪἃ ΒΟΥ θ6γῈ ἰη5{{{π||5- 
δοί, 14 58 115. ΘΧρ]]οαΐθ, ΠΟΡῚ ΠΟ Ρο05886. δχβι πηᾶροϑί, ἢΪ51 οἱ 
114 Γραρστηθηΐαπι, ἰαποὸ ποηάμμη Θάϊ(τπιη}. ὁχ ἀηθ {πο Πἰ0Γ0Ὸ 
5101. ἀθ βου ρϑίββεὶ δὲ οπηηΐὰ 4αδθοιηαιιθ (6. γα ]5. ΡΟΠπά6- 
ΓΙΡιι5. οὐ πυχητη 5 ἰδὲ Ἰοραηἴαν ἴῃ σααμῃ 106] 1} γϑοϊρογοί ἢ). 
ἤπσηο βθοιίι5. οϑί δ] ηλβ1α5 . Ῥοβίθα δυΐθιῃ [ἃ ἱγᾶσιηθη- 

1) Τιοοὶ 6 δι ρουῖ 010 ἀθ τ πυμημηδγῖα Πὶ βαηῦ: 
Ῥ. 89: ϑεά ἤεογο Αἰοααηπάγίηιδ πιαϊμοηιαξίοιιδ τάλαντον ἢο- 
πιογίοιηι ζαῖδο ἱγιίεγργοίαίμ ΖΙαρεικόν. Τὸ δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ 
τάλαντον οδἰ. απ86 Ιθρὶβ 8 4, ῬογῸ Ρ. 8ὅ οἰδαίαν οἷαβ- 
ἄθια ἔγαΡΥΉ ΘΗ ὃ. 6 ΟἸΔ15515 δχίγθιηῖϊθ σοοϑθ]15 αἱ δὲ λοιπαὶ 
μναῖ διάφοροι; ὑὔμῃ Ρ᾿. 41 εὐ 48 8 2; Ρ. 48 8 1; ». 443 2 
τιβαὰθ 84 4; ρ. 46 8 ὅ ο6; ρΡ. 48 88. Τούυτη ᾿ἰριύαν ἔγαρ- 
τηθηΐαπὶ Θχιθοῦ ΘΔ] ΟΥ ρυϑϑίθυ ῬΔΥΘΡΎΘΡΒατη 56 ΡὑΠπΏ8Τ ; 
ψούη οὐΐϑιη ΟΧσΣ π80 ρϑιιοα ἢ. 88 θχυβουρϑιύ. αοα δαΐθυῃ 
ἬΤΟΙ ΑἸΟχϑηανίηο π866 ἰχιραῖν, 14 ἐδούπτμα θ556. ϑρρϑυϑῦ 
ΟΧ οἷ15 ὁΟα1015 δαοίογιθαθθ ἀπᾶθ θὰ Θαϑουῖρϑιῦ. {{5115. ΘΏΙΤ 
οϑὺ δυὺ Ῥδυῖδίηο 247 δαὖὺ 8110 5112111. σα] 18 ἴῃ 1715 1η- 
[61 τηθ661855 ΗδΥοηϊδηδβ γ6]]1]αυϊδ5 14. γαρτηθηδαϊη ΥΘΡΘΥΙ ΟΥ 
(ν146 ρυϑδϑῖ, οὐ. τ 99), Οδίογσασα απ86 ἴῃ ΚΘ ΔΙ: Υ ΘΒ 
ΟΠ Θοηγθηΐϊπηΐ οὕτὴ ἔγαρΊη ΩΣ Τουτὶ ἃ ΠΟ ΐ5 δαϊΐα, δἃ 1 
Δαπούδ οι! Β[ηρι}}18 10615 8 δου ρβίτητιϑ ργδθίθυ πος ἀπῦ1, 
αποα 8 6 Ρ7Ὸ ψΘΥΌ18 πρός τε «ταθμὸν καὶ νόμιςμα ἀρᾷ 
δ σου ατα Ρ. 8ὅ Ἰαρυπίαῦ πρὸς τὸ ᾿Ιταλικὸν νόμιεμα,. οὖ 
Ῥ. 46 πρὸς τὴν ᾿Ιταλικὴν καὶ νόμιςμα. ϑ'6α ποβίτϑ. πὐατι8 
γϑοῦμιβ 56. Ἠδρϑηΐ. ᾿ 

2) Ῥυΐσααμα Βϑίαϊ, Ρ. 19 πᾶθὸ Ἰοραηίαγ: ἰάθη ἤογο, 
δῖυθ ἴ6 εδὲ Αἰ γίδαπιιδ, «ὦ φιΐάαπι ζἰδνιὶ ργαθβεγιπέ, ἴπ αἴΐο 
Γγασπιεπίο ψιοά δοαίϊγεν' ἐὐϊαϊέ τὸ δηνάριον ποπὶ αἰϊέθ 7" ϑιι- 
ρεῖζ: τῇ ̓ Δττικῇ δραχμῇ; ἵπιφεῖέ, χρηστέον πρὸς σταϑμὸν 
καὶ νόμισμα, ἐπειδήπερ σοδύναμος ἐστὶ τῇ Ἰταλικῇ ἣ 
καλεῖται δηνάριον. ἰία δηπΐπι ἴηι ορίΐπιο οοαϊοδ ψιθηὶ υἱαϊὶ 
Ἰεσία". ἤαθο ρακιίο αἴϊέον' αρια Θοαζίφογιπι. ἰάθηι ρακίο ροϑί: 
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ὰππὶ [6Γ6. 1η ΟΡ] Ϊν] ΟΠ 6 ΠῚ 40 11556 ν᾽ 6] )αία. οἰπη ΒΟΘΟΚΠΪ5 
ἰάθη ἃ0 Αηρ6]ο Μαϊίο ἴῃ ἃρρθπάϊοα δά Πιάἀγιημπιῃ (δ 14). 64]- 
ἴπτη 6556 Δ] Δ νου ΘΙ 16 ῬΓΙ501Π|1Π} διιοίοΥ [15 ἸΟΟΙΙΠῚ 
γοϑεϊἐαἱτ, Ταθηη σΟΠΠΡΙηανζ ΠῸΡΘΙ ΜΟΙΏΠΊΒθηι5 ̓). Αο πη] Πϊ 
γ6ΓῸ, ΟΠ] ἰοἵ Δ π|6 γα γ]ὰ ᾿ΠΟΘΓΓΟΥΠῚ Διο ιιΠ [Γᾶ στήθη [ἃ 

ἴῃ οΟ ΠὈΡΓῸ 50 ΥἸ]ΡΘη40 Πρ ηΐου ροΓ γδοίανὶ!, οχ ἰοίο ηἰι- 
Τ]6ΓῸ Π.]1}1ΠῚ ΔΙΪΘΥΤΙ ρ05586 ν᾽ ἀθίτιν, {πο Φαορίδιῃ ρδοίο δά 
Ἰμαπ5 46. 410 ΔρΊπη5 ἰ οσΥ] αΐθτη δποίου [θη πι6 8006- 
ἀἄαἴ., Οιἰΐη οἰϊαιη ργδοίο Πογοάοίαμη, Αὐ᾽ βοΐ θη, ΒΙὰγ- 
Πηπ1Π1|.. 1Ππτὴ ἀθη {π|6 4πὶ νοίτι5 [1551 8}}} [Δ] Π ΘΓ ΟΠ] Δ Δ ΠῚ 
οοηΐθοι! ---- ρΓδοίοι 05. ᾿πΠ4π81η. 11} 1Π}| ΘΟ ΑΝ] ΓΘ δποίο- 
Γ6ΠῚ Γ ΘΟΙΠ] ἦ6 ΠΏ ΠΪ86 ἃ ΡΟΠΑΘΡΙθ5. ΠΟϑιΓὰ ΤΠΘΠΠΟΓ ἃ 
Θχϑίαγα ἈΡΡΙΓΟΙ 4ιὰπι πη ΑἸΟΧδΠἀ ΊΠ11Π 5ΟΡΙΡ ΟΓΘΙΏ. 

ΑΙΘχα πη ἀγ]8 6 ἀπΓ6 Π} ΘΠ Υἶχ 586 ΓΙ] ἱπᾺ 6 0011} 6] ὉΓ, 
{04 οπ]π65 Ροπάθυιη οἵ ΠΠΠΠΟ ΠΏ Τα 0 Πη65 δά ΡίΟ]6- 
τ δἰ οἴπὰ [ἃ] θη πΠ| ΤαὐοοδηΐΓ; ἴθ 4πο04 ςτατήρ 116 αἱ 
Ροπάθγο {παΐίιοῦ ἀγδο Δ Υ . ΡΓΘΙΙΟ δἰιίθπ τιηἷπι5 ἀγᾶοἢ- 
86. 6558 “Ἰοιἰαγ. ἰζθη 6 νοοδθιία ὁδὁλκή ἂς ψεμμός 

διαιρεῖται δὲ ἐκ περιουσίας καὶ τὸ δηνάριον κατὰ Ῥω- 
μαΐέους εἰς μέρη κρνβ΄. ἔχει γὰρ τροπαϊκὰ β΄, νούμμους 
δ΄, ἀσσάρια ις΄. Παος αριά ϑοαϊίφογιηη οίΐαηι οΟΥΥ ρίζα. 
τροπαϊκὰ υοοαί υἱοίογίαίοδ. ἘΣ Ὧ156 ρραυϑὺ 8] τὴ δϑίθτση 
οοὔϊοο 8]Π1α 10 τιϑαπ 6556 ΟἸνΘΥΒΟ ΠῸῚ ΒΟ] τη ἃ ΘΟΘ] ΡΟΥΘ ΠΟ 
564 οἰϊϑιη 80 1185. αο5᾽ ΘΡῸ ΟΘΟὨΆΪΙ; 8δὸ νἱαθίαν 1116 1056 
οοᾶοχ ϑϑ]τηδβίθηθβ 50 [1π|1: Αἰὐὐοϑηῖ {{{π||0Ὸὸ (8 47) τὰ 
ἔγϑρυηθηθαμη) ΘΧὨΙΌ 1550. Φπθη οοαϊοθῖη ψουιβϑίηθ αἰχιῦ 
ΟΡ ἰπλατη ΘΘΙτηδϑῖι5, βιαυτάθτη ἤδθο πὸ ϑΥδν ἸΒ51πη8 : μέρη 
κἄρνβ΄ οἱ τροπαϊκὰ β΄ τϑοίθ παθοῦ, αὰ88 ἴῃ ποβίυῖβ ΠΙΡΥῚΒ 
ἀδργδνεία βΒαηῦ, --- ῬοΥτο Βιϑξαΐ, Ρ. 82. 6 ΠΟΒΟΙ ἔγαρτη ΘΝ 
8 8 εἴεογαμίαν: ὁ δὲ νοῦμμος οὐγκίαν ἔχει τῷ ςταθμῷ, 
ἔπτη 1δΙάθτη 6 8 4: ἄγει οὖν τὸ χρυςοῦν τάλαντον ᾿Αττι- 
κὰς δραχμὰς δύο, γράμματα ς΄, τετάρτας δηλαδὴ β΄, αὶ 
ΘΘΙ Τα ι51τ|8 θα ἃα΄αϊῦ: Ῥογρογαπὶ υμῖρο Ἰοσίίζιν" δ΄. Ταϊδηζμη 

. αεγὶ Ποπιογίοιηι ἰάθη {γααιέ ἐμΐδδθ ομπὶ Π)αγῖοο φμὶ ἀμαβ 
ἀγαοσΐπιας ρεπαδθαΐ, ϑδογίρέμϊα 865, οἱ ἄμα φιμαγίαβ, ἦρα 68ὲ 
αμο5 φμασγαηέοβ υοἱ μος 5565, πᾶηι αϑϑοὶς Ποηιώμιδ αἰμμαγμη 

αγαολμηιαγιην Α{ξἰοαγιη φρομάμβ λμαθδιιί. --- Πϑηΐααθ Ρ. ὅϑ 
Πδθ6ο: Ζ7μϊϊμι5 Αἰ βείοαπιιδ : τὸ δηνάριον κατὰ Ῥωμαίους ἔχει 
τροπαϊκὰ δύο, νούμμους δ΄, ἀσσάρια ιΞ΄. ὃ δὲ νοῦμμος 
ἔχει οὐγκίας τὸν σταϑμόν. 

9) γιᾶθ Βοϑοκῃ. ἢ. ζ5.. ». 11, Μοιαηβθη. σα. ΝΠ. ἢ, 
Ῥ. 80, 
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ΛΑορσγρίίαοδηι ΓΡᾶριηθη  ] Οὐ ρίποηι Πα] μον ρυοάπμί. Οαϊ- 
Βὰ5 ἀΡΘΙΙΠΊΘΗ 5. 5ἱ ΟἿ ΠῸΠ 5815 ΡΘΓδαδα θα". ΘΡῸ ΠΟῚ 
ΡΥΪα5. νϑυθῖπὶ δ άδη). ἀπά 116 ἃΙΠΙ4π0 Ι060. ργδλοίοι Α186- 
ΧΔΠ ΓΔ Π) Θὰ ΒΟΥ Ρίἃ 6556 ἀθῃ)ΟηδίΓΓ οΟηδίιτι5 511. 

Ταμη δὲ δρίδίθιη οἰτιβάθη) βου ρίου 5 ἀθῇηϊοηάδῃ ρυὶ- 
ΠῚ} ἴῃ Π]ΘΙΠΟ Δ γονοσδηα 51ηΐ οἃ {πὰ60 ΜΙΟΙΠΠ5ΘΠ118 46 
6ἃ τ ἀϊδραίαν!! (ρ. 728 5.)., Οὐδ ἶο ἃ π16. φιιοηΐδηι ἀἰ{Π- 
ΟἸΠΠ πὰ οϑὲ Φαδθβίῖο. ὈΓΡΘΥΠΘΙ ΓΘΡΘΙΪ ΠΟῚ ροϑϑιπί; δ΄ γ61Ὸ 
58 {15 6ϑ[ ἤδθο ἀτι0 {86 ΡΓῸ ΟΟΥ.15 Πα θη ἃ 5αηΐ ρΡΓΟΡΟΠΘΓΘ: 
ΡΥ Αἰ ἀγδοῃηηᾶτη ἃ})0 ΑΙΟΧΔΠἀγη0 βου ρίου 6 οΟΙ- 
ἸηΘΙηΟΥ̓Δίδιη ΒΟΠΊΔΠΟΓΙΠῚ 6556 ἀδηδηίατη (δ 67). ἀθιη46 5[4- 
[65 ΔΡΡΟΙδίοπ6 ἂρ διιηάθμ 5᾽ σηἸΠοαγὶ Αδογρίϊδοα (οἰ γὰ- 
ἀγδοῆμηᾶ. 486 'πά6 ἃ ΤΊΠΟΓΙ [ΘΙ ΡΟΥθ15. 6Χ 8606 δΔαμηϊχίο 
ΓΘ ηΐΟ0 5᾽ ΘΠ δηΐαΓ, 4ΦΠΟΡ ἢ ρομάιι5 δά αιδίζιον ἀθηδ 105 
δοοράσῃαϊΐ, ργθίϊαμη διιΐθηι ἀοιδαί τητι ἀθηάγιπὶ (δ 72). 
Ηΐπο δἰδιϊπ) οἰ Ποῖ ἔπ} ΒΟΥ ΡίοΓΘιη ἤθη δηΐα ΤΊΡΟυ τ νἰχίββα : 
Π6Ο νΘΙῸ δηΐθ ΝΘΓΌΠΘΠΊ. οἰπὶ Ιἄθη οοἷο ἀθηδηῖο5 πποῖδθ 
{Ἰ}δι. Οἰιαηηαδηη [ἃ ᾿Ρ511Π} ΡΘῸΡ 856. ῬΆΓΠῺ ἰηἰθΡοβί, 5ἰ- 
αϊάθδηη 00 ΠηᾶΧ]Π16 δϑὲ θη ϑ γδι ατ ΘΠ 61 "0 {πᾶγῖο 
«αϊηΐονθ βᾶθοι]ο 5 ρ 5556. νϑὶαΐ Ρ]ΘΓΟΒΉ16. 615 ΘΘΠΘΙΡῚ5 
δαοίο 65. “ΠΟΙ [γᾶσιηθηΐα οχϑίδηϊ. ΗϊῸ ΡΥ πη ΟΟΠΊΠη6- 
ΠΊΟΓΟ 681 γοὶ ΠΙΠΠΠΊΙΪΔ6 Γι 06} 4ὰ8π| ΑἸΘΧΔΗἀΓΙΠ115 
ΔΟΟῸΓΡ Δ ]551Π|6 ΘΧρΡΟΙΪΐ ἴδ: ἰογ 0 5ᾶθοι]0 ρ]8η6 ᾿πηπηἴδνιϊ 
ΟΟΘΡ 556: γϑϑίδηϊ ᾿ρὶ ταν ἀποθη!! [ΘΓ ἃπηὶ ἰηἀ6 ἃ ΝΘΓΟΙΠΘ, 
σαϊθυ5 {ΠΠ1π8 δοίαϑ οἰ γοιτηβου! θαΐυγ. Δογι τηα]ΐδθ γαίϊο- 
Π65 ΡΓΟΡΔΠΙ ΠΟ ΔΙ ΡΡΙ ροβϑιηΐ, 4αῖΡὰ5 1ὰ δραίαμη δά 8}- 
Θαβίογο5 ἤπο5 γοαϊσαίαν. Οαδα «υϊάθη) ΟἸΏη]ὰ 6Χ 60 ἃγδιι- 
τηθηΐο ρΡοπάρηϊ ατιοα ΝΙΟΙΏΙΒΘΠ115 ΘΟΙΠΡΙΟΡΑνΙΐ : ΦυαδΘΟΙΠΊΙΙ8 
ἃριἃ ἤὰηο ΑἸοχδη γί ηαπὶ Ἰασδηί, 6 ΟΡ ΕΠ ΠΘΓ6 δ [66 1 {Π|88 
ΠΙΙΠΙΠΊΟΓΙΠ οἵ ΡΟΠΑΘΙΙΠῚ Γαΐ 065 ἃ ὈΥΓΙΠΪΒ ᾿Ππρ γα ΟΥ 118 
ἰηϑι{{πί5. ΙΔ ΠῚ 6 ΓῸ 51 δ Πᾶπο αιιαϑὶ ΠΟΡΠΊΔ πη ἰοίιπὶ γᾶδ- 
Ἰηθηΐαη οχίρίίαν. ἀπ] γ] πο ροίΐοϑί., {πη ΒΟΓΙΡΙΟΥ 65 
Οχίγοιηᾶ ρᾶγίθ ὈΥΪΠΪ 5860} Ρ. (ΠΡ. ἢ. ν8] ἰπτ10 5θουπα ] 
ὙἸΧΟΙΊί. 

ΟἸμηΪὰ 5ἱ δχβϑάιὶ νθ]]8ηὶ {π|ὰ8 51:0] ργορΌπΘΓ6 βυϊθηΐ 
1 ἀπ ργδοίδι θη 65. βουρθαπΐ, οἰΐδιη 46 Πάθ οἱ διιοίου αΐ8 
οἰ βάθη βου ρίου β ἰἴὰ αἰ 5ϑο ΓΘ} 6586. αὐ σαᾶθ ἃ 60 
ἰγααηίαν οἱ ἀθουΐ5. ΘΧρ] ΘΓ θη οἱ ομηηΐὰ Γθοΐα 86. ΠΔΠ 68 
ἀθμηοη5 γΓ θη. Αο ροπάθγαμῃ ααϊάθηη γἃἰ! 065 ἰδ] ΒΌΡΓἃ 



Ὁ, ΤΡ ΤΑ ΤΥ  γὉ ΧΙ Ως, αν γα πο, ων ν᾿ Ἐλ ὉΠ τ 

Ἢ ΚΣ ΔΕ ΤΡ ΔΕ Δ ; ἄν τὴν ᾿ οὐ  ἩΡΕΡ ᾿ 

ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΘΒΑΕσΟ. Ι6Ὶ 

515 Ἰοοἱβ ΠΠπβἰγαΐδο βαηΐ ἢ): Γοϑίαι ἰσί ταν, αἱ ἀ8 νὰ 115 ἢ πη- 
ΤΏ σΘΠΘΥθι5 Θχρομαΐαν. 564 ἰΔηθη ἰοἴδη) ᾿ᾶπ0 αιιᾶ8- 
5110 ΠΘΙ ΟΙ  ἰΘηἰλΠ 6586. ΘΧΙ β{}Π0.9 {1181} 81 δΔρουθάθΓῸΓ, 
ἰρ58Π| {Π1|π|5 δϑίδί 5. ΒΙΒ[ΟΥ 8 ΠΔ {8} (ΟΠ ζ ΠΕ] ΠΥ 181 50 ]- 
θΕΓΘ πθ66886 6556[. Αοοθάϊί, «ιοα Ρ]αγίηἃ ἴδῃ ἃ Μομη- 
56η0 Θργορῖο θχρδηάΐα βυηΐ. ἃ 400 οἰβδὶ ρϑιιοὶβ ἰῃ ΓΘΡῚ5 
ἀἰββθηι]0., [816 ΪῸ ΠΟῊ 68. ἸΟο5 δὰ ἀἰβρυίδηα!. ΠΘΏΪΑΠ8 
Ὧἀ6 οχίγοιηδ [Γριηθη ἱ ράγίθ. αὶ (6 ἀ6η Δ} }} αἰν] 5] 0η6 ΔΘΊΌΓ, 
ΘΟΙΩΠΠ] ΘΑ Ἶπ5 ἰὰπὴ ἀἰοδᾶιη. οὐ Ο]511 Μαθδοϊδηὶ 106 ]} πὶ 6χ- 
ΡΠ ΪοΔΡο. 
ρα π ἀππτὰ 06 000 δ ἀοηάυαμῃ νἱἀδίαν. πλοῦ ο ἀπ} ]1- 

[αν Ρ05856. ΒῸΠῚ Δ] [6 Γἃ [ΓδρΙηΘηΓ 1 ρᾶγ5 ἰμ46 ἃ νϑυθὶβ Ἢ λί- 
τρα ποιεῖ (7) οἰάδιη διιοίουὶ {γι θιιθηα 5ἰζ δίψαιθ θὰ {ᾶ6 
δηϊθοθάιηϊ. 886 («υϊάθιη αὐγᾶ16 ΡΔΓΒ ΡΘῸΡ 86 [αὶ Π66 
ἀοϑἰἀογαΐ Δ] νὰ αἰΐθγαη. Οποά δἰ υΘΡῈ 5ἰζ., ΤΠ] 116 (ΔΙ, 6 ἢ 
Θὰ 486 τἸηρἀο 46 δρίαίθ βουρίου 5 ΘΟΠΟ] δὶ ἱμἸησπηαΓ: 
ηἶδὶ [ογρ 1 ἀἰβοθυ θη απ ΟΥὶΓ., ῬΓΙΟΓΘΙ ραγίθῃῃ νἱ θυ ΐ δά 
ΡΠ ΒΔ ΘΟ Πα ΡΟ ΥΓἾη6 6, Δ] ΓΘ ΓΔ: σΘΓΓ6 ΠῸΠ ΓΘΟΘΗ ΙΟΓΘΙ 
6556 5860 1110 560 60. 

Ῥοβίγθηηο γϑρϑίο ἰά αιοά ἴδηι βιιργὰ ἀἰϊχὶ (δ 86), [γἂρ- 
πη ΐα πη {ΠΠπιἃ ἀ6 ἸηΘη511}15 4αοα ἴῃ ΠΠΡΡῚ5 ἸηΔη 50} ]ρ.15 πο 
ΑἸΟΧδη ἀπ 56 αν ποὸπ δά διιπάθῃι διιοίου θη Γοίθγθη- 
ἄτιπὶ 6558. 

2) ϑαποίο ἥαασίϊπιο. 

ΝΟΒΒΙΠΠ ΛΠ ΒΔΘΟΙ]ΟΡ ΠῚ ̓ Π ΘΓ  ]}0 ἃ0 ΑΙΟΧΔΉ ΓΙῸ 501]- 
Ῥίου ΟΠ] ΠΟ 4116 ἰΐβ ΠῚ {6 Ὑ15 486 ο]Δ 5510 86 Ὑθοδη[Π} [ΔΠ} 46- 
ΒΟΘΠΠΠΠ15 ἃ θΓονα σιιοάἀάδῃ ΓΡᾶρτηθηΐα απο ἰπβου 1 {Γ 
Τοῦ ἁγίου Μαξίμου περὶ τῆς τιμῆς τῶν λ΄ ἀργυρίων 
ὧν ἔλαβεν Ἰούδας ὑπὲρ προδοείας τοῦ Χριςτοῦ (96). 
ΙΧ Μαχίμηιβ ΟΠ !Έ55ΟΓ., 4αὶ οἱ {πθο]οριβ οἱ φιλόςοφος 
ΔΡΡΘΙΑΡΙ 5016, ἃ 5860 }}0 βοχίο θχϑιηίθ δα βϑρίϊηι βᾶθοι] 
ἀπηθ1) {.Χ11)}. Οαΐ οὐμ Ρ] ΓΙ π|05 ΠΡΓῸ5. οἱ δχθσθίϊοοβ οἱ 
ἀορτηδίϊοοβ ΒΟΥ ΡΒ ΓΙ. π1}}}} προ αΐ, φαίη δαμάθμι 46 ρΓθ- 

4) ψιὰθ ἀθ δ]ϑηΐο Ῥίοϊθιαδῖοο 8 07, Δπυοοῃθηϑὶ οἵ 
ὙΤγτῖο 8 68, ΑἸΔΟΟΘΏΘΩΒΙ ἸΙρηαΙο 8 69, εαἰΐδαθθ ρϑϑϑίμι 
8.1118 ἰοο15. 

1}Ὺ: ΒΆΡ ΣΟ. τῇ Β.. Θὲ, γο" Υ1ΠῈῸ ν. 781. 

ΒΟΕΙΡΊΈ, ΜΕΎΒΟΙ, 1. ΕῚ 
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ἴἰο 4ὰο ΟΠ γΙβίι5. θη 15. 510 ΔΙΊ 0 ἸΟ00 50 Πρ5 1556 οχίϑεῖς- 
ΠΊΘΠΊ5. πη66 ΠΟ ὈΓΘνα [ΡαρΙ θη 1 ΘχοοΡρίμπ 511. 

Ἦδ5 δυΐθπι 10 γάζα Δ ΠΟ ΤηΪΓ 6, (5 ΡΓΟ να- 
Γὶβ ΠΑΡΘΥΙ ΠΟἢ ΡΟ856. 4υϊνὶ5. βοης αἴ. Αρρᾶγοί δηη Μαχὶ- 
Π}Ὲ1Π}) ἰά ΘΟ Ἶ556, πί ργοΪο ποη τηθάϊοοΥ (ΟΠ ἰδία ΡΓΟα 1 
6556. ἀθΙηοηβίγαγοι, ἰΐδα6. ϑατητηδπηιὶ ἰγὶρ ἴα ἃΡσΘΠ ΘΟΓΌΙΩ 

οοΟμηριίαν 556. δὶ σθηΐ 5011405 (Οη δ δη η18Π05. ΠΙΓΘ ἰᾶιι- 
ἀανογὶβ ῥ᾽ οίαΐθιη ΠΟΠΙΐΪ 5. 48 ΡοΓπιοΐτ5. ΠΟΙΏΪΠ11ΠῚ Π6 {11Π| 
(αϊάρθηη ν1]}} ΡΓΟΙΙοΟ δθϑιϊπηδία]η 6556. ογΘ  ἀογῖζ., οἴπὶ ἃ [π|ἃ 
Ργοάϊτιι5 οδί; νοῦ ἰρϑὰ Γαΐ ΠηΪΠΠη6 βίᾶγρα ροίοβϑί. Νὰ 
ἰδιηθη ἢδο ἀ(θ οδιιϑϑἃ ΟπηηἸὰ 4188 ἢἷο Ιαριμ [ΘΙη6 ΡῈ ΓΘ ]]- 
Οἷδθ: ἱπΠΠ10 ΥὙΘΙῚ 51Π|1}16 65. ἴῃ ἢΪἷβ ΠΕΠΏΠΠΟΓΙΠῚ Τί ΟὨ ΡῈ 5 
ΠΟΠΠ114 ἰδίου ατιιὰ6 δ ἰρβ8ᾶπ) δοίδίθιη ΒυΖδη  ]η8Π) 5Ρ6- 
οἰθηΐ. 

Ιἀθη Μίαχὶμηϊ ΓΓαΡΊη ἢ 1 ποπαπηξ Ἰοοΐβ οἰἑαΐ δ] 1ηἃ- 
555): ὈΓΘΨΙΟΙ διιΐθη οἷτι5 [ὉΓΠπ]ὰ Ἰαΐθί 4110 000 46 ΠῚ ΠῸ8 
ἴῃ ἰοΡιϊα ΟΟ]]Θοἰΐο 6 ΡΟΠ 6 ΠῚ Θὲ ΤΠΘΗΒΕΠΔΡΊΙΠῚ οἰ πηὰ5 
{77:8}: 

72. υαγῖϊς Ἰοοὶς α ϑαϊηπιαδίο οἱξαϊὶς. 

ΜΌΠ1ο5. ἸΙοθο5. ααΐθυ5 46 πιπηπηῖ5. ἃρὶίαι ἴῃ (ον ΐατ π0- 
βίγδθ οΟ]] οἰ ΟἢἾθ ρᾶΓίΘΙη ἰηΐο ιν ΤΘη 585 οἱ ρΡΟημθΓὰ ΓροΙ- 
ΡΟΓΟ οοοροὶΐ π05 ΕΡΙΡΠδηΐα5. 4] ΡΓΟηΐβοιθ 46 ΟΠ 6.115 
δ ΠΕΙΠΊΠΪ5 ἰῃ 5110 1106110 ἀἰβϑογραθγι (δ 87 οχίν.), ϑδάάθηη6 
46 ολιι5588ἃ ΟΠὨἸΠἶΪὰ (ΙΔΘΟΙΠΊ46 δα] Πα 5115. ὁχ ΕΡΙΡΠ ΔΗ ΔΠ15 
οἰΐαν! ϑαργα αἰζυ!ηιι5 (δ 88. 90). 8564 ρῥτγδδϑίθγοα δριὰ 
δα 61} Ρ] ΣΙ ΙἰΟοἱ] Ἰαριη νυ} 15. 6 ΠΡΥΪΒ τηᾶηιι ΒΟΥ Ιρ 15 
ΓΘρΡΘΙΠ. «ποῦ. ΠΟΠΠ11}1 οοϑηαῖ! ϑαηΐ οαπὶ ΕΡΙ ΡΠ ΔΠ Δ 18 
- ἴά φαοά ἰρϑιιηλ ϑ]πηδϑίαμη τηἰπΐπηθ [6 }}{{  ---- 411] 4115 

2) Τηϊδταπη ἔγαρτα θη συ ΒοΥ 51 δίαπο τηὐουρυθίίιβ οϑύ 
ἴῃ Οοηΐ, Ρ. 107 οὐ ποία. ρ. 88.(. Φπυδα δυΐοπι θῇ, Ρ. 88 
15 ὙΘΥΌΙ5. ἴοσῦ: 77οέιδ αμοΐογ' 6 ἐγϊρφίπέα αὐφοηίοὶθ φιας 
Τιάας αοοθρῖξ: κοδράντης ἐστὶ τὸ τέταρτον τῆς οὐγκίας. 
τὰ τριάκοντα ἀργύρια γίνονται νομίσματα τριακόσια, τὸ 
γὰρ ἀργύριον ἔχει νομίσματα δέκα, λίτρας δ΄, οὐγκπίας 

-- δῷ ΠΟΠΠᾺ]115 ΥΘΌ5 οι η δ 015 βοεϊνς οἷς Τὴ 1,5. 

8) . Οοπῇ. ρΡ. 102: Τγαρσπηιοηίμηι υϑέις περὶ σταϑμῶν: 
βαλλάντιον εἴς, ἴδ. 97, 8), φμαθρ {{|π6 ἠαδεοὶ 6 ρίρλαηῖο, 
φιυιϊΐοφιῖδ αἰ οίον Ῥ»αρρηιδηί. 



8 ἐπ μιρας ἀογίναί. μι Εἰ Π0Ὰ}} ἃ σοι την Ραβϑίη οἰΐδη 
ἴα: Βγασιηθηΐαμη νθίπϑ ᾿πΠοο ΡΠ περὶ ςταθμῶν., Εταριηηδη-. 
ἴυμῃ Ὧ6 ροπάοεθιι5. νοία5 ἐγαριηθηΐμμῃ., δ ίι5. οἱ ΟΡ πη 

ΒοπΙΡΤΌπαΒ. ἀπΆβοοΒ. ἐλ νο: Ε ΌΡΔῸΝ οὐ Ὁ 

᾿[γταρτηθηίπηι ἀνέκδοτον 46 βοπάθυιθι5, ἈΠοηγτηῖ5 48 ροθη- 
ἀοτῖθιι5. γοῖαβ ἸΘχ 0 ΤΠ ΒΟΥ ρίμηη, ᾿μοχίοοη νϑίι5 νΘ ΘΥῚΒ 
ἰρϑίδιηθη!!, ἀδηΐᾳιι6 ΟΠΊΠΪΠ0 ᾿μοχίοα. (τιὰθ η05 δά 5]Π 6108 
Ἰοοοϑ ἴῃ ποϑίγα οὐ] θοιοη6 διἰποίανίμηις5 (97. 98). 

7)6 γοϊϊφιιῖς 7Υασπιοηϊβ τμηιπιαγ 5. 

Προηΐψαθ ΓΘ ΘΙ ΘΟ Π]ΘΠΠΟΥ πὴ οδὲ (6 ΠΟΠΠΏ]]}8 
[γα τη} 15 {πὰ ἃ ΠπθΙὴ 115 ΡΑΓΕ 5. ΤΙ ΘΟΙ 118. 

1. (090). Ρυνίμηπμη [οΔοΐμηιι5 ΟδιηθλαΡ5. 6 οοάϊοο Βὲ- 
ἀδηβὶ Ἰοοιτὴ ὈγΘν λοι ἀθϑοῦρϑι 7). ὉΠῚ 46. βἰαῖϊθγθ, [010 
ΠΠ56 16 ΠΕΠΊΠηΪ5. 5112 }ΠΠ{6Γ ἃίᾳαθ ἴῃ το] 4115 ἘΡΙΡΠ Δ ΠΙ ἢ Ϊ5 
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ἀσΊζαν. (ΠΔΙΏπ18Π} ΠΟΠΠ1}1ἃ ἃ} ἰδι15 τη] τη ἀΠΠΘγαπί. [ἢ 
Θοάσθηῃ ἰγᾶριηθηΐο ροϑίθα δα] Πη 515. ΘΧ 8110 νϑίθρ οϑάϊοθ 
4υδαάδιη ομμθηαν! ). 

Π. (100). Αἀπιοάτιηι πηΘ ΠΟ ΓΆ 0116 γὰρ θη α 6 ΘΟα 66 
τηᾶπιι βοῦῖρίο ἀδογρὶὶ ὙΥ̓ ΠΟΙ ον ὶ αἰΐουὶ Βουπαγάπιβ ἴῃ ΠῸΡῚ 58] 
ΔΡΡοπάΐϊοα {αδη Ἠδδεϊαθηα Τπϑον 51:5). Οαΐ Ἰοοῖ5. 4αδιὴ 
ΤηΔΧῚΠ16 ΟΟΙΠΠ]Θ Δ η 415 6556 ν ἀθίμ ΟἸΏΠΙΡι15. 411 ἢἰδ ΓΘθτ18 
ΟΡΘΙαη ἀδηΐ. ἢδηη οἱ ῬοΪΘΙΠΔΓΟΠ ΠΟ ἃποίοια (δ 97) ποῃπμ}]ὰ 
ἀ6 πα πη15 Αἰ οἷ5 γϑοίθ ἰγαδιπίαν. οἱ ἀθ [0116.. φαδαγαηίθ, 
Ἰορίο, τα] θη ραν θιι5. οχϑίαι Π1Ὸ νὰ βου! ρία γα, {π|ἃ8 60}- 

1) Νούεύιο βρυγϑυῖτ ΒΟΥ ΟἸΪ5 ἴῃ ΠΡΥῖ5. ααθίπιοῦ Ἐνϑῃ- 
6] 1 η. Τιρδῖδο 1672. 4. ρ. 78: Παεο 6δέ βοπέθηϊζα ὦ 
Ογαοοῖς ἐἰγακσίίογμηι δὲ γορεογίογμηι ἃ ποδὶ ἴθ φμοάαηι ἰἰῦγῸ 
8126 ΠΟηηΐη6 αἰμξογῖδ, αἰϊαίο {ἰ|{0 αὐ αϊφηίέαίε οἰ ἀοοίγίπα οἷα- 
γἱδοϊηιίηι ΚΚἡ. διαϊάι Γὶνοαηιθγην οα διϑιΠοίλοοα διαοηϑβὶ 
“ηηπο Ολγιδιϊ 1668ὲι. 1... ΧΧΎΙ. Ῥιμαυὶ αμέοηι σΥαάθοα οἴϊαηι 
ἴρδα ααδογίϑοπάα. Οὐδ ἸΟΟΙ πούτϊδια ἀρ θ6ὸ Βοϑυμϑυύϑίο. 

2) Βιοέαϊ. Ρ. 28: Κ7εοίις αἰοίον ἤγαφηιοηέϊ βιιαοηδῖς, φμοά 
α Οαπογαγῖο υμραΐμηι ε8ί, λεπτὸν οἴαγ αγαορληιάηι 6586. 5071- 
ὑϊέ, δἰ υογδα δἴιδ γϑοίς ἰοφαπέιιν", φιαρ ἴηλ οαϊ{ὶ5 ΘοΥΥμρία 878) 

π05 δα θα: υδίογὶ οσοαϊοα 8156 οοΥγϊρθπάα ἀβ8 ΡΥ πιμ8 : ἔχει δὲ 
ὃ στατὴρ οἱ οοἷ. (αβαπ6 8 ὀβολὸς καλεῖται). 

8) Τρ81 ΒΘΥΠΘΥῚ 1070 46 Τπ θη 8118 οὐ ΡομοΥΡ5 π866 
ΘΡΌΡΟΠΟΙΣ δ'ηθ ῬΘΡΊΠΔΤΆΙΩ ΠΌΙΊΘΙ5 δἰῆχα οδί, ΠΘΡΊΌΥ 
ϑιαῦθηη 15 Ἰοοῦ5. αΠΘΙῺ ΒΌΡΥΘ ΒΙΡΉΣΠΟΑΥΙ ρΡ8ρ΄. ὅ. 

ἘΓῚ 



ψ 0} χες ΡῬΕΟΙΕΘΌΜΕΝΑ ΙΝ 

Γυρία οϑὲ ἃρυᾷ Ηδβγοῃίαιη ἃἰοβαιιθ. ΟἸηηΐηο δαΐοπ ἰὰ ἴγαδ-- 
Ἰη θη ζ1π} τη1{0 ΡΓΟΡὶτι5. πιὰ ἸοχσΟρ ΡΠΟΓα πη Ἰοοἱ ἂρ 65 
ἃ} ἰσποίο 110 ἰθηΐθ. ἀπάθ βου ρίονοβα ἃθίαι 5. ροϑίθυιου 5 
ΟἸΏΠΘΠ νΘίθυιι ἢ Γ6ὶ ὨΙΠΠΔΙΪΔ6 ΠΟΙ] {1ἃΠπΔ ΓΘρΡΘ Ϊγῖ5586. νἱ- 
ἀἰδπῖαν. 

ΠΙ|. (101). ΝΟ ΟΠ δὶ δ] Πρ οΡα 0005 46 ὩΠΠ]ηἾβ. δοίδιϊβ 
ΒγχΖϑηίίπδθ. {4π| ἴῃ (]ο5515 ποιηϊοὶβ ἃ θᾶ 60. δα {ἰ53) ΓΘρ6- 
γΙαηΐαΡ. [|η {4αΐθ115 ον αν 55 η)ἃ 6556 Θἃ 4πὰ6 46 1} 1ΓΘη5ὶ 
οἱ 46 [0116 ἰγαάπιηαρ ποη ἰαΐαϊ δα] ηδϑίπ οἱ ἀτοηονίιπη, 
41 ἃἰψαο 65. 605 Ἰ0005 οἰϊανθραῃί ἦ). 

Αἀ4ο0 5.841] ψαοαιθ τηθη πη θ πὶ ἴῃ [15 Ἰο5515 ΠοΡὶ ἢ). 
ΙΝ, Ῥοβίγθιηο δἀϊπιηρ γ8 Ροΐθυ 8) ρᾶποᾶ ὈΡΘΥΙΟΓὰ [Γὰρ- 

μη ηΐἴα. ἴῃ 486 511 ΠηΔ 55 411 ΘΟΠ5 1110 ἸΠΟῸΓΓΡΘΙΆΙΩ. ΟἸΠῚ 
θ.-δηρ]] ἸΘχίοΟὴ ΡΟΥν ΟΙνθ θη. Αἱ τη] 1ἃ ργδθίθγοα θ᾽ 6 Πὶ 
Ἰαΐθγθ ΧΙ βιϊπη|0 4186 Δ ΓΘ ΠΕΠΏΠΊΔΙ 181) ἃθίδί 5 ΒΥ Ζδη 186 
ΡΘΥ θη, Π6Ο [ΔΙΏΘη Ὠ]ΘῸΠ 6558 ἀπχΐ δὰ ροΓΓαΐγογο. Θιᾶ- 
ῬΓΟΡΙΘΡ οἱ ἤδθο ργδοίθυ δὶ οἱ ΠΟΠΠ1Π11ἃ 4118 4188 6 50γ]- 
Ῥίον θιι5 ΒΥΖΔΏ 5. οἰϊαία ἢἰο 1ΠΠ1Ὸ ΓΘΡΟΡΊ. ἀπᾶπη {Π ΘΓ ΔΓ ΠῚ 
ΡῬδΓίΘπ 5ἱ δἰ Προ 6 νϑ]] θη, ἴῃ Θἀπηριη ΤΪΠΐ ἀθϑοθπάθπάμη 
6556 νἱ θη), πη 6 Θχοθίθγ π0η ΠΙΟογθί ἢΪ51] τη] ΟΡ ἃΠ- 
ΠΟΙ. ἰΔΠΟΓΘ Θχδοίο. 

ΝΟ ΟἹ 0 ἐδιηθη ΘΟΙΠΠΘΠΟΓΔΓΘ ΠΙΔΧΙΠΪ ΠΟΠΊΘΏΐΙ 6556 
Δ ΠΌΠΟΙ) ΒΥΖΔΗ ]ΠΟΓΙΠῚ ΓΔί]0Π65 σορηοϑοθηήδβ ἀπ 
ἃ Βιϊοοϊ πανία. Αἰ θυ δη !{πππ. Απραβίϊ λθβαρὶ5. η0- 

4) Ψνεούθυθϑδ ρίοβϑδθ Ὑϑυθουα πη) 1Υ5 αἀπ88 ΡῬδδ5]πὶ ἴῃ 
Β 45111015 Γϑρθυμαμίαῦ. απ88 6Χ ν8Υγ115 Μ55. οοὐᾷ, ΒΙΌ]. Β68ρ.. 
Οδγοῖτβ ΤΌ Όϑθιι5. θυ οο., 4186 γϑοθρία βαπὺ τὰ Οἰὐΐο- 
πῖ5 ΤὨοϑϑαχσιπι 115 Βοιηϑηϊὶ, γ0]. ΠῚ ρΡ. 1097 55ὅ.. 6 
1118 τηϑητι ΒΟΥΙΡῸΒ ααἸρ5 ΤΌΡΘΘαΒ αϑὰ5 οδῦ νἱᾶθ τρια, 
Ῥ. 1105 πιηϑᾶ. 

δ) γι46 δεαϊπηαβίθην τη Οὐοπηξαῖ, Ρ. 102. 104. 107, ἴῃ 
Ποίαΐϊ. Ρ. 51. ὅ8. 608, 710; ατοπονίπμπη ἀθ βϑϑίονί, Ρ. 812, 
810, 829. 880. 839. Α αὐἰρὰβ ααἱ ΙΟΟΙ δῃμθπαϑϊ βδἰηΐ, 86- 
ΒΟΥΙΡΒΙῚ ἴῃ δαποίδίίομθ δα ᾿ρ888 ροββαβ; ϑϑουιου ϑιιΐθτῃ 
οδϑύϊσαηαιβ δῦ αὐόπονῖιβ, αὶ ΠΟΠΠ11185 δ] 511: Θλθῃ- 
ἀαίομθβ, ϑιιοίουῖβ ΠΟΙΏΪη86 ΟΠΊΪ8580, ΡΥῸ 5118 νϑπαϊίαντ 
οἰἴσβαιθ γϑὶ ἰδπάθιη παθαϊῦ ἀρὰ γὑϑοθηύοσθβ, ἘΞΡῸ, ἢἶδὶ 
αὐτὰ τὴ ἔαρι, 58] πη 8810 ἀθίαπιθ βὰ8 τϑϑύθαι, 

6) (τάδιος καὶ «τάδιον᾽ μέτρον ὁδοῦ παρὰ ἵςταςθαι 
τὸν ὁδεύοντα. 



ΘΟΕΙΡΤΟΒΕΒ ΘΠΑΒΟΘΟΒ. 

16. ϑοΥρίθμη., Δ] 6 γπ] ἢονηη] ΑἸΘΧὶΐ (ΟΠ ΠΘηΪ, 486 
Μοηιδιιοοπιι5. 6614). 

Ἡεουνολΐ φίοδϑαθ ἀζάριον 6δἐ κοδράντης δηιοπααγιίιιν". 

Τἀοιη τ 46 ἴῃ πὰς ΡΥ ΔΟΙδ ΠΟ ἢἾ5. ρᾶΓία 5] ΘΠ Ποαν ΠΤ] 1116 
Τὴ6 Θ8Π) ΟΡΘΓΆΙΩ ἃροΊ ] Ρ0586. τι φιδθοιη 116 (6. ΠΠΙΠΏΠῚ5 
γϑίθγι τις βου ρία οΟ]]6 ΟἹ δα θη Ρ]8Δη6 οἱ οορί 056 ΘΧΡ ἢ ΟΔΓΘΙΩ. 
5664 [ΔΙΠΘ Ἰ1Π11Π} 6115 “ΘΠ Θ᾽ 15. ΠΟῸῚ ΟἸΙ] ἰΘημ τ 6556 ν ίθο, 
πὶ ἀποθι5 ΗΠ ΘΥΟΠΙ ἸΟοἷβ 4] τηᾶρὶ5 οὐδ) 8) ΘΑ ΠΓΟΥῚθ15 
481 ἃ ΠΠΡΓΑΡ 115 ΟΟΥΓᾺΡΕΪ δαηΐ ροηπίηα οἱ ἰηΐοργυα ἰὉΓΙηἃ 

᾿Τοϑιπὰῦγ. Οἴ05 ΡΠ πὶ ̓ ἴὰ ΘΧ ]θ60. τ ἃ πᾶ ρᾶΡί8 
ΟΟΟΘἸοἶα., ἃ} Δ] [θγὰ γϑοθη 5511} αἰ} }]8 ΒΟΥ ρα Γᾶ ΡΓῸ- 
ῬΟΙΔΠ: 

ἀςάριον καὶ λεπιὸν ἕν] ἀκςάριον καὶ λεπτὸν ἕν 
2 

εἶσιν. ἤγουν ἑξακιςχιλίων 
τριακοείων ταλάντων, ὅ 

3 Ὁ , ὧν 
εἰσιν. ἤγουν ς- τ τα- 
λάντων. ὅ ἐεςετι ἕν ἥμιευ 
ο 

λ. τὰ δὲ δύο λεπτὰ κο- 
, Ό " ΟΟ 

δράντης εἷς, ἤγουν νν 

ἐςτι ἕν ἥμιευ λεπτοῦ. τὰ δὲ 

δύο λεπτὰ κοδράντης εἷς, 

᾿1οῦ 

Ὡ. 
κοδράντης τὸ πᾶν ἢ 

τὸ τέταρτον τῆς φόλεως 
ἢ λεπτόν᾽ τὸ δὲ λεπτὸν 
ἑξακιςχιλιοςτὸν ταλάν- 
του. ὃ ἐςτι νόμιεμα ἕν 
ἢ κόκκοι τρεῖς. τὸ δὲ 
τάλαντον λίτραι ἑκατὸν 

ἤγουν νουμμία τ΄. 
κοδράντης᾽ τὸ πᾶν, ἢ τὸ 

τέταρτον τῆς φόλλεως, ἢ 
λεπτὰ δύο᾽ τὸ δὲ λεπτὸν 
ἑξακιεχιλιοςστὸν ταλάντου, 
ὅ ἐςετι νουμμίον ἕν ἥμιεου. ἢ 
κόκκοι τρεῖς. τὸ δὲ τάλαν- 
τον λίτραι ἑκατὸν εἰκοει- 

εἰκοειπέντε. ὃ δὲ κο- πέντε. ὁ δὲ κοδράντης 
δράντης νομίεματα τρία. , νουμμία τρία. 

Ιη ἢἷἰβ. αιδ6. ἀἰδογθρᾶηΐ ἃ ΘΟ Ἰοἷβ. βου ρίαμα ---- 4αδιη- 
48} ΠΟΠΠ11]1ἃΔ ΠῸ 5115 δοοιταΐθ 6 οοάϊοθ θηοίαϊα 6586 
ΒΙΒΡΊΟΟΥ ---- δἃ ΒΟ [15 ραγ πὶ βθοιπά μη. ΒΟ] ΘΓ ΆΙη, 
δα] τηδϑίθμη. ΜΙ ΒΌΓΙΠΙ. ραγ τη 5πὰ σοηϊθοίατα δα 1411. Ομδ8 

51 αΐϊθι5 ρμἰδοθαηΐ, Παρθαηὶ 5101; διάίαηϊ ἰδηθη., 4{.8680. 

1) Αμδϊθοία αγδθοα οἷο. δυσθυπηῦ τοπϑοῦϊ ΒΘηδαι- 
Οὐ Ρ. 810 --392, 
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1606 ῬΕΟΙΕΘΌΜΕΝΑ ΙΝ 

486 ΤΠ} ΒΟΓΙρ51556 νἱἀθαίαν Πθβγο 5. ΡΥΪ γι ἴῃ 6] 558ἃ 
ἀςάριον ἂρρᾶτοϊ ς΄ τῶν ταλάντων ὀοιταρίμμι 6558. ΘΧ 
,“5΄ ταλάντου Ιι. 6. ἑξακιςχιλιοετόν, «ιοά τϑοία ἰδιηάα- 
ἄπιπ νἱἀογαΐ ϑοα] σοι ἢ. Αἰἴχαο ἰάθη [Θο ἴα ἃριὰ ΠδΘϑ οί τιπὶ 
5110 νοοθ κοδράντης 6ἱ ἴῃ ἐπαρστπθηΐο Βου παρ ίαηο (100, 1). 

ο 

Ταμι ἴῃ ἰδ Ταδο ἴῃ οοάϊοα βαχαπηΐα"; ὅ ἐςτι ἕν ἥμιευ λ, 
ΡΓΟ ἥμιευ οἸτπη βου ρίιμι 6558 μαῖα 35 ν6] ροίίι5 5. 4186 
ποίδθ ΠΟ] ΓΆΡΟ ἴῃ σΟα οΙθτι5 ἸΠΓΘΓ 586 δπηΐ σοΟηἤ586. ἰρ 501 
δαΐο ς΄ ποίᾳ {πἰΐ νοοὰ}}} σςτάγιον 5ϊνε ἐξάγιον (δ ὅ8). 

ο 
ΡοΓΓΟ ποίδῃηι ἃ 5ἰρηϊβοαγα δλκήν ρϑιβρίοἰ αν σ0118{18 5ἰμηὶ- 

Ἰἴριι8. ποιῖ5. Δ οἱ 9 (δ 105). Ποροπάπμῃ ἰβίίαν ὅ ἐςτι ἕν 
ἐξάγιον δλκήν. «υΐριι5 νϑυ 15 ἀθδίσπαίαν νόμιμα 5'νθ 
5011π5 (ΟΠ 5 Δη 1 ηΐδΔη11.5.,, «αἰ Δ] 611 ἰηβ.αν ἴῃ ρᾶΓί6 5. 5θχὶθβ 
1116 51ΠΠἃ5 ἀἰν! ἀδαίαιν ἢ). ΒΘηΐψαθ θδάθιη γὰίΐο πα 6 ποῖ 5 
Ὁ ὺ τῆς ἐ : , ΄ 
ν ΝΥ͂ οἰϊοιη5. δηϊ {πὶ 5Ο0ΓΙρΡίαΓἂπ] νομίῖςματος δι ΤΩΣ 

ἢ. 6. τριςχιλιοςτόν. 

ΑἸίογο Ιοοο λεπτόν. 5ἰ φυϊάδπη 5ἰο νθ γα ἰπ οὐάΐοθ Ἰθοὶ- 
ἴα. σοΥΓΓΙρίαμη οδἱ 6 λεπτὰ β΄ 5ῖνα δύο. Αποίογαβϑ βιιηΐ 
οἱ Ἠδβγομῖιβ. 58}}) ἀςάριον ἰάδιπαπι6 ἴῃ ἃἰἰογὰ 9]058ὰ Κο- - 
δράντης, 4886 Ξαζαυϊαι νοθθιῃ κοδομία, οἱ 5 ρίου ἔγδρ- 
τηθηΐὶ Βουπαράϊδηὶ. Τα κόκκοι τρεῖς, οἴϑὶ Ἰάδ ἃριιά 
Βουπαγάσιῃ ἰθοί ται. [Ο]ΘΓΑΓῚ ποθὴ ροΐθϑί : 4αδ]65. θηΐμῃ ἢπ6- 
την κόκκοι 5ῖνθ σγᾶπαᾶ, σΖαογαπ {Γ65 5014] Ροπά 5. ἃθαιιὰ- 
νου [πη κόκκοι οΟΥΡαρΡίαη 6556 νἱάθίαν 6 ΚΟ. ΚΟ, 
". 6. κοδράνται; {10 οοηοθ580 ρΓῸ τρεῖς πΠ0η ἀπ θέτιπι 6δὲ 
ααΐῃ 5ου θαι. Ὑ ϑῖνα {τὰ τη} ὅ). Ποπίααθ νομίςματα 
τρία ουΥΙίθογα 5101 υἱδὶ ϑδαηΐ ΒΟΔΙ ΘΓ οἱ ϑα]πηαβῖι5 νουμ-. 

1) 1) τὸ παμπ. τ. 60. 
ὩἋ), Νοη ροβϑααῃ Ποὺ Ἰοὺ Ομ 115 ΘΥΡ ΠΘὨὐ5. 4181 

ἀοπηοπδίσϑγθ βοή ἄπτῃ οπδύδη  πἰϑητπι ὑα] Θηὔο δι δύ δύτιτα 
6556, αδ γ65 ϑοϑύυμηθ αϊδοορίαία οϑύῦ ἱηθυ Ῥϑίανϊπιῃ οὗ 
ΘΔΙτηϑδίπση (οομῆ, ππὰπο ἴῃ Οοπῇ. Ρ. 94 5., Βιϑῇ, ρ. 81 55.). 
γοευμα ἰρ81 ΗδβυΟΒΙ οὐ ϑουιρίουβ Βϑυηδυάϊδηϊ ἸοοΣ ἢοα 
βαῦθ σΘομτνηϑηΐ, ααἰθτι8 ἔθ 116 81105 δα οίογοϑ δἄάθυθ ᾿1οϑῖ. 

8) Εἰηρο ἤϑης βογϊρειγαιη Κοίκο Γ οἱίτα ἴῃ δἰΐαπο οο- 
ἄϊοθ ἱπγθηΐϑιη 6556 (0Ὁ1 Ππθο]ῳ απίθ Γ βιρηϊβοανι τα 1118): 
γίάθβ ἀπϑιὰ ἔβοι]θ ἰηᾶθ κόκκοι τρεῖς οΥγἱ ρούιθυῦ, 



“μία τρία 56γἸ"θηΐ65. 4005 Βθοαίι5. οϑί δοῃιη (15: 6ροὸ 
γ61Ὸ γομίεματος Υ7 ΡοΥἶπάθ 5ουῖρο δίᾳιια ἰη 5]οϑϑὰ ἀςά- 
ριον. χη 

Ἤδδες οἸηηίΐᾶ 5] ἴῃ ἀΠι1Π 60111615.,. 68) ΠΔ])65 5ΟΓΙΡ ΠΓΔΠῚ 
4πιᾶπι ᾿πἴγὰ ἴῃ Ἠθϑ ΙΔ Π15 64]. 

) 6 Ἰοαϊοογγαρἠϊΐβ ΟΥαεοΐξ. 

Μυμίαι ἀϊαι6 τηθοι γαραΐανὶ, πη} Ἰοοἱ 4] ἰη Ἰοχὶ- 
οἶ5. γϑίθειθιι5 ἀγροὶ 46 ΘΠ 5015 οἵ ΠΕΠΉΠ18. ΒΟΥ ΙρΡῚΪ ϑαηΐ, 
ἴῃ ΠΟΟ ΙΠ6Ὲ1 ΟΡτι5 ΓΘοΐρογοη. θιοα παοροίπιη ἴδηι ἀϊι 
ΤΉ] η115 ΠΘΟΘΘΒΔΡ ΠῚ ΤΠ] υὙἹΔοθαΐίαγ., «αδιηάϊι ΟἸηηΪᾶ α186- 
ΟΌΠ4Π6 6᾽15 ΘΘΠΘΙΙΒ [ἢ ἰοχίοἷβ ὀχϑίδης Δ ΠῚ 80 4115 ΥἹΓῚΒ 
ἀοοί!5. οἰζαΐα οἵ 1 τιϑ11Π}1 ἤπ1Π|5 ἀἸ50 10] }η86 ΟΟ]]αΐᾶ 6556. Θοχὶ- 
5. ΠηΔῃ 1. 0 ΟΠ Ἰηδλοὶβ ΠΔΡΊΒ66. ΡΘΟΡΒΡΙΘΘΓΘΙῚ 121} {ἃ 
πομάπηη ἴῃ τη] 1η} ΡΓΟἰαΐα δαΐ οορηϊίᾶ 6558... {Π| ἸΔΒΟΓΘΠΣ 
ΠΟῸΠ 5006 ΓΠ 5] ΘΠ ἀπιΠ 6556 βίδία!. ΑΡΟ]]οπϊὴ ἰρὶίαν, Ηδν- 
ῬΟΟΓδίϊοη6η)., Ποϑγοθίσμη, Ρἢοί απ), δυϊάδιη., Εἰ] ΟΘΊ ΟΠ 
ΠΡ] ΡΟ] δ γαν αἰΐθηΐα ΙΟΟ05 4 ἰῃ ΠΠΘΙΠῚ ᾿ΙΒΙΠῺ 
Ομ ΘηΪγθηΐ 4ιιΔΘΓΘἢ 5 οἵ ΟἸΡΟΙΠΉ ΒΡ] οἰ η5. Οτιὰ0 ΟροΓἃ ρᾶ6η6 
ἰηΠη118 αιιδηΐι) 586 ρ6 ἰΔρά Πππὴ μ}]ἱ αἰ] ον ]ξ. οἠηϊο ἀΪ- 
ΟΘΓ6 ---- ΠΔΠ| ἸηἰοΓΔα]η σΘηη ἀποθηΐδθνα ρᾶρΊηδ6 τ} } ἢΪ- 
ἢ ἱπνθηΐγθη) ΘΡδηΐ Ρο]σοηδα ----- αἱ ΠΟΟ ΡΓΘΟΟΓ, 5 4υϊά 
ἴῃ ἰαπΐα ΟΟΡΪὰ τη6 [προγὶΐ, αὐ νθηὰ Παθοαΐα ΠΟ (81 
ΠΘηΪ  πηθᾶ6 οἱ νοϊπηΐαί! (ιη) ΟΟΕΠ 5 ΦαΔΘΓΘμἀΪ [0 Γ6 
5860Ρ6 ἀοίαϊρα(15. Ξ 

ΒΔΟΙ]6. Τη6. ΟἸΏΠΪθι115 ΡΟΥΘ 6 ΡΌ5586 οχίβίπη]0 Γροία 
πη ἃρραΓΡαΠΠ 5 ρΡ Δ Τὴ ἃ ΓΟ] 15. ἔα ΟΤηΘ 115 ἃ Π16 Ρ0- 
Β᾽{ππ| 6556. Μαχίμη8 θηΐμη ἰπίθγθϑί 50 γθ. (αϊά Παρ οδηΐ Ηδθ- 
5 ΟΠ Ἶπ5 ΔΙ᾿ χιι6., φαΐ ποπ Παρθοδηΐ:; 404 5] Ι0005 ἴῃ 5 πρὶ] 

ΟαρΙ ἃ ΠΙΘΠΒΕΓ ΑΓ οἵ ΠΠΙΩΠΊΟΓΊΙΠῚ ΟἿ ΓΘΠ1556Π). ΘΟΡΟΒΟΘΓ 
ΥἹΧ ΠΙου 5560: ΠΟ ὙΘΙῸ πΠ0 4πιᾶ58] ΘΟΌΪΟΓ ΠῚ ΟΡ αΐα οἸηπἃ 
Ροβϑιηΐ ΡΟ. 5 ΓΑΙ]. 

Θ1}1}} οδιι558 Δ τιοἴ 15. 511... αὖ ΠΠῚ1ΠΔ ΦΙΒΙΊΧΙ6 ὁχ Πο- 
ΓΙΠῺ 5ΟΡΙΡΓΟΓ ΠῚ ΠΠΠΊΘΓῸ Ρ61 56 ῬΟΠΘΓΘ ἢ). (81 ἸΔῈ 111]- 
ἴο05 ΟρΡίδίαγΟ5. 6558. ρα 0 Πη6 5ἰηρι!α νορᾶθι ᾿(ὰ οομΐπ- 
ΧΙθ86.. τι πιπἃ νΔΡΙΟΙΈΠ ἁιοἴ ΟΠ] ΙΟΟῸ5 ἀθίποθρ5. ΡΘγβοῦὶ- 
θΟΓΘΙη., Ταδη ΓΟ 6 πὶ 5 ΠΟρ Ϊογη 5016 πΐ ἀρΡρ6]]ᾶΓθ. 58 Π6 
ἴᾳ 4]Παιιαΐθητι5. ΘΟΙΏ ΠΟ ἴτι5 [αἷ588. πΟὴ ΠΘΡῸ ; 564 ἰαπηθη ἰἰ- 

ΠΟΒΟΒΙΡΊΟΒΕΒ ἀπΑΕῦο. 6Ε7λτΙρθΙ 
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1608 ῬΕΟΙΘΟΜΕΝΑ τῶν. 6 ὉΠ ΤῊ Ϊ 

Ἰυἀ οεἰδηη ἰηΐογοϑί 50 ΓῈ ἃ ῬΟΡΒΡΊΟΘΥΘ, ὰθ Οπηηΐη0 5 πρὶ 
Ἰοχὶσορυδρ ἢ 1 8015 ΠΡ Ρ15. ΟΟΙ]Θρογίηΐ : [ἃ ἀπίθημ, 5ἱ 1Πὰπῇ 
ΓΑΙ ΟΠΘΠ) ϑΘΟΙαἴπ5 6556). Πογὶ π0 ροί(. Τιμμ νΘΓῸ ΓῸ5 
ΟΥΕἰοὰς. ἴῃ δήηοίαί0η6 5015 αἰδιϊ ποῖα 1] π|5ὑγΓ 6. ΠῸΠ ΠἸοι15- 
οί, ηἶδὶ δἰ ΠῚ] 05 ΔΟΙΟΓ65 ΒΘρΡΑΓ ΑΓ ΘΙ; ΠΔΠῚ ταὶ 4111 Δ] ΟΓΊΠΠ 
βιαηΐ οἱ ΘΟαΪ665 Τ]8ΔΠῈ 50. Ρ1Ϊ οἱ οαϊίογθβ, ἰΐα οὐϊαπῃ Οὐ Ποἰτι} 
6115 4] ἃγίθπ ΟΥ̓ ἐἰοᾶπὶ ἴῃ ἢ Θχογοθαΐ ϑ8η) ἴῃ (0418 
γᾶ ΟΠ 6: ΒΘ (αὶ ἀΘΡοί. 

Ουοά ποη ἀδθϑοθηάὶ δ4 Ζοηᾶγαμι. ΡΠδνουίππηι. ἰΘχίοοη 
ΘΘΘΌΘΥ ΔΉ. ΠΘΙΏΪΠ6η1 ΟΥΘῸ Π}]Π ΘΧΡΓΟΡΓίαΓΠη 6556: 
ΖαΟΡπὰ ΙΟ0005 δὶ Δ΄Ὰ6Γ 6. νΟ] 5561}. ΓΘΙΠ 5616 ΡΟΡΓῸ δά 
]Ϊὰ δἴψιιθ 8118 Γδοθητ γᾶ ρου ποῖ! 15. 6556η1,. Π60 νΘ]Ὸ 4υϊά- 
4πδπ| φιοα τηλϑη Τη ΟΠ] ΘΗ Θ55θ ἱπνθηΐββθιῃ. Ὑα] αἱ ᾿σΊ 
ἸΏ] φαοαιιθ Πογαίίπαπ {Ππ44 οοΓο 5. 6558 ἀθηΐᾳιιθ ἢ η68. 

Νοη Πΐο δὲ Ἰοο5. Ομηἶα δχρ]!οαπαϊ 4πὰθ πονγὰ οχ ἰθχὶ- 
ΘΟΟΡΥ ΡΠ 5 ἰπ 60 46 η αἰχὶ δρραᾶγαΐα οοηρθϑϑὶ. ΟὉΟΡ ἔπ] 
δρ[5 οἱ σοπηπηοαἶπ5 γΓαϊοη θη ἢ 600, οὐ ἰθ6Ρ ἀ6 τη6- 
ἱγο]οσία τοἰγδοίδη 5 ἀθηποςιθ θάθη 5. δε] [. [Ιηἰουῖ μη οἷ 
σαϊά 411 δά 1ᾳ ἃΡστιπηθη απ) ἃ Ροηΐ., ᾿ηδοηδηη ἢΐ5 ΘΟ, αἰ Δ ΠῚ 
Πάθ6Ρ0ο. ὕὕπιυμη ἰδηηθη πιπο ΡΟ ΡΠ 66 ΠΘ4Π60. ΠΟ0Π- 
ὨΜΠ]]}Π}5. Ἰοοΐὶα ἃ ΡηΟίΪΟ ΒΟΡΠΟΟΙΘ ΠῚ Δα ΓΟΓΘΠῚ ΠΟ 51Π6 Τηλσηᾶ 
ΟἸδηβίομθ οἰίαγὶ. Αο 46 5101} φαΐ άθι ἃο 5] πηα 1016 (ν, ςίκλος) 
γοοίᾳ ἱπάϊοανὶ! ΠΙΠἀοΡἤτι5 ΘΟ ΡΠ ΟΟΙ ΘΠ} ΡΘΥ ΘΓΓΟΤῈΠῚ ΡΓῸ Χοηο- 
Ῥμοηία ᾽) βουιρίθμη 6556. Νβο πηΔ 915 ΒΟΡΠΟο165 νοοΘ λιτρο- 
ςκόπος ρῖοὸ ἀργυραμοιβός (ἀπὸ τοῦ (ικελικοῦ νομί- 
(ματος) υϑι15 6556 ροΐα5:3); {πο ἀϊοοπάϊ σοπὶβ ροίϊπ5. δά 
ΔΙΆ ΘΙη ΓΘΟΘΗ ΟΥΙ5. ΘΟΙΠΟΘ 6 ροθίδιη ΡΟΥ ΓΙ Π6 γα νἱάἀοίῃγ. 
Αἰᾳαθ οἰΐαηι οὐράν ρΓὸ αἰδοῖον πιπὶ τθοίθ ἃ Ῥῃοίϊο 80- 
ΡΠΟΟΙΙ ἰγιθιιίαῃ) 5ἰξ, ἀπ] τὶ ροΐαϑί. Οπδα οὰπὶ ἰΐὰ 5ἰηΐ, 
ΥΘΡΪ 51Π}}16 [οΥγβί ἴδῃ ν᾽ ἀθαί ιν Δ] 1ππ| {τ|1556 ΒΟΡΠΟΟΙ ΘΙ ΓΘοθη- 
10Υ15 οοιηο ρα ϊαθ βου ρ ΟΡΙΡιι5. ΔΘ αι] θη. δα 1Δ πὰπο. 4υ0- 
Ὠἶἷδη) ΟΟΥ ΓΟ σα Πθηΐᾶἃ ΠΟ Βιρροάϊδηΐ, ἴῃ τηθ 10 ΓΕ- 
Πη 400. 

τς οοΐὶ δύο! αἰ ΠΟΙ Π]ΠΠΠϊ 46 556 οἵ συδάγαηϊθ βιργὰ 
51ηΐ {Ππ|5 Γαΐ] οἱ διηθηάαϊ (δ 103). Αἀάο ργδοίθγθα ΘΟ ϑὶ- 
110 ΟἸ 558} 6586 ἃ Π16 β]οββϑᾶπιὶ πεντεςτατήριον, αυὶὰ ἃ]- 

1) ΑπδΌ. 1, ὅ, 6. 
2) Ῥμοί. ν. λίτρα, οομῇ, ΒΥ οἢ. ν. λιτροςκόπους. 

ἵ, 
᾿ 

᾿ 
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ἰθγὰ νοχ, 4ιἃ ἰᾷ οδχρ]οαίι", πενταετῆ. αἰΐθηα οϑί ἃ Τὰ 
ΠΕΠΉΔΙ ἃ. Οἰιαηηαδη) πεντάλιτρον οοπίοοϊς Βοιπμαρά 85: 
56 ἰὰ ρᾶγιιηὶ οοΥίαη 6556 νἱἀοθαίαγ. 6. 8}115 δ᾽ αϑιηοαϊ 
ΔΙΏΒΙ σι ιἶ5. νοι} 15 νἱ 46 ργαθίαί Ιοπη6πὶ δ ΠΘϑγοΠίμμ. 

26 ποίϊξ πιοηδιγ αγιηι δὲ ΡΟ" Θγηι. 

ΟΠ ἰδ ἴῃ 60 6556 :. αἰ πἰο ΠΡῸΡ ἐγροίπθι 5. πηδηάαγα- 
ἴὰ. Αἰ ΠΟ] ἐδ 6 πη πδοορΙηδίδηη ΡΥΔΟΘΡαηΐ ποΐδθ ΠΠΘΗΒ11- 
ΤΑΙΓΠῚ οἱ ῬΟΠΑΘΙΠῚ. {τ|ἃ5 Π6. {τιᾶπ| Πηαχιηὰ ΠΟΙ ροϑϑβοί 
ΘΧΡΓΠΏΘη 45 6586 ΟΘΠΒΙΘΥΔΙΏ. ΤΊῊΠΊ ν6ΓῸ ΟΟΡΕΪΟΙ ἰδοῖτι5 [ὉΓ6 
πἰ Πρ 115 ̓ πητηοἰοὶ ἴῃ θᾶ ΠῈ ΓΘΠῚ ΠΡΟ Πἄθη41 οϑϑοηΐ, {108 
ΒΌΒΟΙΡΟΓΘ. ΠΟΙ ΘΒ 551 Π|ι18 ὈΙ]ΙΟΡΟΪα ΠΟη ροϑϑθί. ἤῸῸ Πη60 
ΟΟΠ51Π10 νἱ αὶ ἀρϑ᾽ϑίθη 1 Π} ἰΐϑαιθ ὑγρὶβ αἰθηάπη 6556 4] ἴῃ 
οἰποίηϊβ ργδθϑίο ϑηΐ. ΝΟΉΠ.11ἃ [ΔΠ]6 η {πιὰ ΠΘΟΘ 58 Γ]ἃ οὐ αηΐ 
ἩΟΥΪ5. ᾿ἴσ 416 ΘΙ Θσ Δη{1551}}15. ΤγΡῚ5. ΘΧΡΓΘ5θὰ δηΐ, [Ιη οοἰθν β 
51 ἃ ΠΟΓΟΓῸΠῚ ἸηΔηΠ ΒΟΥ ΙΡΊΟΓα διιοίου αἴθ ἴῃ ἀπο θι8. Π0- 
ἴα Π) ΘΧΠΙθΘΠαἸ5 Ῥϑυ]αη) Γθοθϑϑὶ., ΙΠΘΙΪΠΘΡη ἸΘΟΙΟΙ 65 
ΘΔ ΠῚ ΠΟῚ} [8] Π]ΘΔ ΠῚ ΟἸΪΡΔΠῚ 6556 {18Π| ΠΪΠῚΪ 50ΠῈΡ [15 6Υ]- 
ἰΔη 41 πθοοββἰ ἐδέθη, 

ΝΟ ΓΆΡΟ ἧἷπ οοαϊοϊθιι5. ΟΟΙΩρ μὰ βου ρίπγαθ ποίδηϊαν 

Ἰπ601α ἃυΐ ἀϊγθοία πὶ ΟΡ] 4αὰ ἀἀαϊία,, οὐ ξε νοὶ] ξ΄ ργὸ 
ξέςτης ἢ). Εδάριη 1ἴπ6 018 586ρ6 ἰπῇγα δά ποίδπι, νοὶ υΐ ἃ οἱ 

Ομ. ἴξιχα δϑί. τιη46 πονὰρ {ΓΛ [ΟΥΠ]ἃΔ6 ΟΥΠΙΠ 1. {185 
[εἷς ΘΧ ΠΟ ΓΘ ποπ ροϑϑιη. ΝΟΠΠ.1]ἃ 6115 σΌ ΠΟ 5. ΘΧρΓθ58ἃ 
δι ηΐ ἀρυα Μοπ ἀποοπιηι (Αμὰ]. Ρ. 898 5.), Νϑαπάγιμι, δ8.6- 
ΡΠ αΠ ἈΠ] Ο5 416 ΡΆ5511η. 
ΟΖ οΟηβρθοίι5 ΠΟίΔ ΠῚ. {886 ἢ} ΠΟΒΙῸ ΠΡΓῸ Γ6- 

Ῥογαπΐαν. βθοπηάιτῃ οΥΐποιη ΠΠ ογάσα ἀἸ5ρΡο51{π5, 

Π γράμμα ἴν. 52, 4. 54. 14. 56, 15. 62, 2 οἷο. 
γΥ0 ἰάδιη ὅ8, ὅ δάη. 84, 14 δήη. εοἴο. 
«. δραχμή 29, 1. ὅ2, 6 εἰς. Ἐδὶ Πᾶθο ργορτὶα ποία νο- 

οἷς δὁλκή. υἱὶ νίά6. 
» ἡμίςεια δραχμή ὅθ, 6. 66, 6. 

1) Ηϑθο δχϑρῖα σχορούϊ βυηῦ 6 οοᾶ, Ῥαγίβ. 2478 
01. 19}, 2438 [0]. 112, Μοηδο. 165 ἴ0]. 69», χαϊθὰδ ἔδο116 
ῬΙανταα 8116 δα ροβδαμί, Ὑ146 οὐϊαπι ᾿ΐγα ἢ. 78. 
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προ νον μου δον ἐν τ οΝ δν, τι 
᾿ ΛῈΣ - ᾿ ᾿ «Ὁ 

1τὸ ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑΙΝ. Ὀ τ εὐ τ τς πις 

ἢ ἡμίνα ὅ2. 11. 
9 ἡμιώβολον ὅθ. 8. 

Κρ γ6] κρ κεράμιον ὅ2. 11. ὅ6, 21, 78. 
ΚαΞ κεράτιον ὅ2, 8. 56, 18. 
ΚΕ Ιάριῃ 78. 
Ὁ ἰάριῃ 78. 9. 
ἰάθη ἀπρ!!οαΐαμ : κεράτια 78, 1. 8. ὅ οἷο. 
» ἀιυρ!ϊοαίπμη: κεράτια 78, 1. 
Κι κοτύλη ὅ2, 8. ὅθ, 18. 

Κ ἰάοπι 78. 78, 20, 21. 28. 
Κυ κύαθος 239. 1 (δὶ «4]1δπὶ [ὉΥΙΔ ΠῚ 6 οοάϊοα δχῃΐθοΐ 

Μοπίίαποοῃ., ἀαληη νἱάθ ἃρπα {ΠΠππ}). ὅ0, 10, 
κα ἴάριῃ ὅ2, 8. 56, 18. 

λ λίτρὰ 29, 1. .ὅ2.6. ὅ6..:17.:60;.. 

λι ἰάθη ὅ2, 6, 584, 14. 

λ΄. ἰάδῃ 52, 6. ὅ0,.3. ὅ9, 19, 68, 8 δίς, 
Ἀ ἰάθη ὅ2, 6. 84, 14 Δήη. 80. 
Ην ἰάθη 78, Ηδθο οἱ ργοχίιπα ποίὰ ργοριῖα βἰρηϊβοδηΐ 

βοβίουππη. Π5. 4] ΟἸΠΠῺ ἃ5515 Δη 4] 110 04}15 ἸΟΘΙ ΠῚ 
ΟΠ πο Υ. ποία οἰτι5 οἰΐδη ΡΓῸ ἰρ88ἃ Πρ γὰ ροϑί(ἃ 6ϑ8ΐ. 

ΗΥ͂ Ἰάδπι 16. 18. 14. 21. 24. δῦ. 

ἢ μέδιμνος 82. 8. 56, ὅ. 19. 
ἰάθιη : μέρος ὅθ, ὅ. 66, ὅ. 78. 

ἢ μέρος (μππιο μόριον) 73. 
μ᾽ μνᾶ 29, 1 (υ}ὶ ἃ] 1ὰπὶ ΓογΙμὰπι 6 οοάΐοα δχῃΐθεῖ Μοηΐ- 

[διιο0η). 79. 

ἰάθη ὅ2. 8. ὅ6, 2. 19. 

μόδιος δ2. 8. ὅθ, 19. 

Λ ν8ὶ Ν ἰάθη 88, 4 δήη. 

μ. μύετροὸν 82. 8.. δ0..19: 

ΞΡ» ΞΟ χ τ « 

ς 

ν νόμιεμα 78. 4 δάη. 87, 14 δήη.. ΡΓΟ]. ὃ 109. 
ΞΕ. ξέγτῃς 50, 1. 52, 10..56;.9..20. 
δ ἰάθη ὅ9. 10. ὅ4, 1ὅ δάη. ὅ6. 20 εἴό. 
δο'  ἰΠοῖ 56: ΟἹ.-80.. 18. 78. 



ΒΟΠΙΡΤΟΒΕΒ 6πΆΕ05. ΞὀΙΙ 

ὀβολός 39. 1. 
Ιάβθιη ὅ2, 4. : 
ἰάδπὶ 52, 4. ὅ6, 14. θ6, 8. 
Ιάοθι 58, 6 δά. δ6, 7. θ6, 8. 

ἰάθη 79. 

δύο ὀβολοί 29. 1. 
146) ὅ2, 4. 

ἰάθη ὅ2., 4. ὅθ, 14. 

διώβολον 56, 7. 

ὀβολοί 78. 
δλκή ὅ2, 6. ὅθ, 11. 17. 

ἰάδηι 78, 19. 14. 10 οἷο. 

ἰάοιη 29, 1 οἵο. Ἀρρᾶγϑί πᾶπο ποίδπι 6 ὈΓΪ0ΡΘ ΟΥ̓Δ ΠῚ 

6556. ΟἸΏΪ580 Ο: οδάθπι ἁπΐοπι, ααοπίαπι δὁλκή οἵ 

δραχμή 5Υποηγπᾶ ογδηΐ, ΡΓῸ ἀγδοιπηὰ ΡΟΠΪ 5016 })αΐ. 

ἰάθη ρῇῸ]. ὃ 109. 

ὀξύβαφον 29. 1. ὅ23, 10. ὅ0, 21, 79. 

οὐτγία 39; 1.52. 17 οἵο: 

1461 060, 4. 

ΑἿΣ θα) ἘΣ Η, πεν 

ΞΘ Ὁ 

-ἴ ἰάθη 79. 

Ιάοι 80, 4. θύ, 4. 
τάλαντον ρ0]. ὃ 47, Υ. 

8ὃ- τετρώβολον 239. 1. 

5. τριώβολον 239. 1. ὅ6, 7. 66, 7. 

ῳυ τρυβλίον ὅ3. 8. ὅθ, 20. 

ἣρ ἰάθη ὅ2. 8 δήη. ὅθ, 20 ἃάη. 79. 

α α 
χ χαλκοῦς ὅ2, 3. ὅ8, 8 ἅάη. ὅθ, 12. 78. Πὶ ἅ08ο0 Αἱ- 

τἶοο ροινυθίιϑίο γϑρουῖταν ποία Χ (4 γοῆαθοί. Ζίῳ. 1841 

Ρ. 42). 

χ χήμη ὅ2. 2. 86, 12. 78. 

Χ 

τ «ὁ 

Ὕ “Ὁ χοῖνιξ ὅ2, 2. ὅ6, 12. 79. 

1ά6πι ὅ2, 2. 79, 

χοῦς ὅ5, 2. ὅθ, 12. 78. 

τ ο 
Χχ 
0 
χ 



εἴ. 1 ει τ ΝΣ νν ἘΠ απ φ  ὙΥ, Ἦ ΠῚ ΣΥΝ » 

Εν (να Ἀν ἀρονο ον ζ (0 τὰ, 

Ἐ7ΠΩ ῬΒΕΟΙΞΕΟΌΜΕΝΑ ΙΝ 

6 ποίϊς πιμριογ ον μηι. 

100 Ροβίψιδιη ποία Ροηάθυι) οἱ Π]ΘΠ ΒΕΓ ΓΠῚ ΧΡ ἰοα, 
Δα] οἷο θὰ 486 (6 ΠΠΊ6Γ15 ἴῃ οΟαϊο ιι5 ΠΟΡΟ Δ ηἶ5. ἃ] 1156 
Ἰηγ θη]. 

[πετογ86 οἱ να] ρᾶν 65 οἱ ρυΐβοδο 1186 ς΄ Ω, Ὁ πυμηθγοβ ἃ} 
ΤΠ ἀδᾳι6 δά ΠΟΘ(Ὸ εἰσπϊβοδηΐ δάβογὶρία Πἰ 601 ἃυΐ αἰ θοίὰ 
δαΐ ΟΡ] αι 5ἰο: ἃ ν6] α΄, β νοὶ β΄ οἱ οθίθσα. Ηδθ ποίὰθ 
ἰδτη ἴῃ 60 οοαϊοθ «αὶ πίον Πδγοπίᾶηο5 δϑί ἀπε 1551 πηιι5 ἢ) 
ῬΓΟΙΏΐβοθ. ΓΟΡΟΥ απ αγ. π6ὸ [40 }}6. ἀἰΙΒΟΘΠΘΓΘ. ἀ4π6ὰ5. αἰΓἃ 
6Χ ἀπαθιι5 δἰζ τἰϑἰιαιϊον. ΙΔ6η] ἀ6 το] πι|15. οοαϊοἶθιι5. να]οὶ 
Ῥᾶθη6 ΟἸΠΊΠἾ 115 4105 ἰηϑροχὶ; Ππθραηΐ ἰδη]θη οἰ] 8 πῈ ἀτιϊ ἴῃ 
ὈγΘν ΠΟΥ 115 ΓΓαρτη θη [5 46 τηθη θα γ15. νο]αΐ Επιβοθίαηο,, ἴδη- 
ἴππη αἰγθοΐαπη ᾿ΪηΘ 01.) δχῃὶ θαγθηΐ. ἔρο πθίαιιθ ΟΠ] ἃ 
ἸΠη6014 ΡΓΟΡίοΓΘἃ ἸΘ115 511Π|. 4πἰὰ αἰζογὰ τηΐπιι8 ἀαδάγαϊ ἴῃ 
16 γΓὰ5 ἰγρῖ5 ΟΧΡ 6 5585 τΪπιι54π6 δ] αρσαηΐθηι δἀβρθοίαμῃ Πᾶἃ- 
Βοῖ. Ιπἰογάθπιιῃ ἴῃ Οὐ οἶθιι5. Π]Π6 018 ΠυΠ ΓΙ ΠῚ πΟΐΔη 5. 0]Δ18 
ΟἸηἶβϑἃ δ΄, ἴθ 60 5δδρίι5 410 πορ]οσϑηί5. βιιηὶ 6χ- 
ἃΓα11. ΠΘηΪαΠ6 11 οΟα 065. 4{ἰ ΔΠΕ 1] 018 ΟΡ ρίαΓὰ 6. 85Ρ8- 
Οἴθπι βθγνανιηΐ ΔἸ ποῖϊ65. πο. βίρπαμῃ “ οχπίθοηΐ, οἱ Γ, 
ἢ, 6. ἴγ85. «αδιηααδη ἰᾷ 5δθρὶπ5. ΓΟΡΟΥΪ ΓΙ [ἢ 11} 1}}π5. ἴῃ 
Ἠδγοπΐδηο δη 4 ἰβϑίπηο ἰηνθηὶ οἰΐαπη ποία! τη ααδηάαπ 11{- 
ἴβθγδθ τ 51 Π}116Π| ἃρροβίίαιη, αἰ ψῖῦ, τ, τεῖτὶ, 

ΜΠΠὰ βἰησι!α ἀϑᾷαθ δά ἢονθη ἀαβίσηδηίαν {Π|6}15 ἃ 
ΡΓΟΧΙΠἸϊδαι6., Ργδθῆχα ἰηΐγὰ Ἰπ 601 ΟὈ] αι 5[ο: αἱ βὶ εἴο., 
4186 ᾿ΐη6 018 οἴπὴ ἴρ58 {{{ ογὰ ἴῃ τπιητ1ΠΔ ΟΟΙΘΒΟΘΓ6 50161. 1ὰ 
4αοά ἀθϑουθογ6 ΡῈΓ Υρο5 πο Ἰἰοι. ΤΟ ΟΠ 65 οοηβίδὶ 
Δη αι π|5 Θὰ πάθη Π]Π6ο] δ οἱ τηδίογθη [556 οἱ Ττυχία [{{- 
ἰθγᾶτη. ΠΟῚ ἰηἰγᾶ, Ῥοβϊδηη 6556. πὶ ΔΆ, 28), 564 εἷτι5 
Ἐ5115. ἴῃ σΟΟ οἰ τι5. Φα 0115. πιϑῖι5. 51Π| ΜΜΠ]Π]Π01Π ΘΧΘΙΏΡΠ ΠῚ 6χ- 
βίαι, Ργδδθίθγθα δαΐθη) θαρήθηι {Π{{6} 86 Ὠ1ΠΊΠ]6 1 8165 5] ρη1ῃ- 
ΘΔΏ ΓΙ ἃὰΐ Πη6014 ἀἰϊγθοία, Ὦ, δαΐ 5 ποίι115 ὅς αἱ ΓΥ 
Δ΄ δαϊ αἰίοναίγα 501. αἱ Γ΄ ΕἾ --- β΄ Δ΄ εἰο. ὃ. 

θη μ}]ἰὰ αἱ οδίογα, ἢ. 6. μυριάδες. πί 1ῃ 56ΓΠΊΟΠΘ 

1) Ἐδβύὺ Ῥϑυῖβ. 1070 566. ΧΙ νϑ] ΧΙΠΙ, ἀπᾶθ ρῥ᾽δθγδααθ 
αὰδθ δῖο ἰγϑᾶο γϑρϑῦυὶ (ταχίστη α 00]. 66 οὐ 67). 

2) . Ἐτυϑηζίθτα ἴῃ Ἐ]Θιη. ΘΡΙΡῪ. αἵ. ρ. 882. 
8) Ηδϑο οτημῖα ἀθϑυτηρδὶ 6 Ῥϑυῖβ. 1670; ν. 1τηΐγα ὃ 108. 



ἀν ΚΡ ΝΎ Εν Ἢ ΤῊ ΠΡ δ ΠΟΤ ΔΙ 

ΓΕΡῸ ΨΨ 

᾿ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΒ ΘΒΑΒΟΟΒ.. ΡΝ 9 

αγᾶθοο 80 ἰμ 110 ΠΕΠΙΘΓΔΠΙῸΡ., 11 ΘΔ} πολ διο: Πη60 
αι] ΡΟΥΘ 5115 δοβί οχὶ. Ροΐοϑί ποίϊβ. τ Καὶ ῬΓὸῸ ἄθῃηΐβ 
ὙἱΘηΪ 5 4116 Ὠ}}] 1115... 4 ΠΡΊΙΠῚ πι8 115 ΡῈ 6.15 αγαθοδγιη Π{{θ Γἃ- 
ΡΆΠῚ δἰ] 0515 ἴῃ Ομ 115. 110 015. 5ΟΠΟΙ β 1οἷ5. {γα 1 5016. ὅ). 
Ιπηϊ0 ἀθπᾶ τη}]}1ἃ ἄγᾶθοο Ποιηἱ οἱ οορ δη! οἱ Ἰοααθηιὶ οἱ 
50. Ίθ6 {1 {πϑυπὶ μυριὰς α΄, νἴοομα μυριάδες β΄ εἴο. 
ἴῃ ἴθ] Ἠδγοπίδηδ 1] (12) ΙΘσίπηιι5 μυριάδας β΄ ηω΄. δεὰ 
θὲ μυριάδος νοολθυ!η ἰπ βογρίαγα οἸηϊβδαμη οϑί, ἰδ] 
ἄποθιβ Ραποῖα ἄθηᾶ τ]ὰ 5 σῃἰ ΠοαΓῚ βο]οηΐ, τἱ ἃ βὶ οἴο. ὅ). 
ΑΙΠΡὶ 411|86 οἰϊαπι ποίδρ ἴῃ οοα οἰ} 115 ΓρουαΐανΡ, αἱ αὶ γ6] 
ἃ νεῖ Γὅ). «τιὰ8 πηΐπιιβ ἀοουγαία βου ρία 6556 Δρρᾶγθί. 

Νοι ἸΠῸ Π] ΘΙ 6556 ἤᾶΠηΠῸ ὨΠΠΠΘΓΟΤΊΠη ἀοοίηδπ 'Ρ886 6χ- 
ΡΟΓΐα5 δύιη.. οαπὶ δι άδο Ιοοιπ 46 ρ]οίῃγο. δάμαο ἀρδαγὰθ 
οἀϊίαμη. οπηθηάανί: Νὰ) οὐ νυ]σὸ ἸΘρογοίαν πλέθρον ... 
ἢ πανταχόθεν ἔχον πόδας λη΄. καὶ πλεθριαῖον διά- 
ςτημα. πΪΠ}} ηἶδὶ ΔΛ πηπΐανὶ ἴῃ Α. οχ ἃ]ίογα δπίθμῃ {{{{6γἃ 
{π86 ΡΓῸ ΠΌΠΊΘΓΟ ΠΡΟ αΐαι. [6οἱ ἢ ̓ ππη0 1 τηοάτπῃ : πὸν- 
ταχόθεν ἔχον πόδας ἄ, ἢ καὶ πλεθριαῖον διάςτημα. 

26 ποίϊς πμηιθγ γῆι ΚΥαοίογ 7). 

Νοία 56} 155815 ἰὴ σοάϊοθ ΠΘΡΟΠΪΔΠῸ ΔΗ {{π||551110 ΠΡ Ὶ 4116 
οϑὲ (΄ (ἀοοιγδίίογθμι ἕογιηδπὶ νἱάθ ἃριὰ Μομιαιοοη. ΑΠπΔ]. 
Ρ. 3519)., ἴῃ 4115 5ηρ]οχ ( ρογῦίπάθ ἁὐψαθ ἴῃ ἰπϑοῦ!ρ. ἢ ΪθῈ15 
Αἰοἷβ. 5860 11} «αϊηί! ἢ. ϑαθρίαβ ἰἄμηθη ἴῃ 110 Γ18 Δ] θγἃ 
[ΟΥἃ 3. ΤΘΡΟΡΙἑα. 5684. ἀδργανδία ΠΠ|ὰ σαὶ νὰν 05. 1ἴἢ 
ἀποίαβ., 405 Πῖὸ ΘΧ!Π ΓΘ. ΠῸΠ ροβϑιη ). Εἴ 5016 ηΐ δαὶ 

4) ὥΘΙΏ6] ἴῃ οοα. Ῥδυῖ8. 2018 [0]. 1454 ((80. Ηοτγ. Υ) 
ΠΥ ΘΗ ἵ, 504 14 ἃ τηδπὰ γ60. 8 δοπαίηαμη αὶ 8 ἀ8ογῖρύμπι, 

5) ἴάεπι ἐθϑίαϊαν Μομπέΐδαθομι ἴπ Απᾶ]. τ. Ῥ. 814. 51ο 
ἃ Ἰοριθαν τὰ ῬΑΥ5. 1670 [0]. 66», Μοηδο. ἴο1. 67}, Α4ᾶ:- 
ἴὰῚ οὐΐθτη ἢ ΟὈ]Ιααα 1ἴπθ8, αὐ ἃ ἴῃ ὙΙπᾶΟΡ, 179, ῆ: ἴΪῃ 
Ῥαυῖβ. 2418; ἴὴ Θοα 61 ἴων θεῖ δἴϊαϑια ἄ. φα86 γοίαϑεϊου 
δἰπβαθπηι πούδιομῖβ ἔογτηϑ ἔπουϊῦ, ἀοοοὺ Β1ΒΟΒ 61 1πι5 ἴῃ ΒΙ0]. 
Α]οχαμπᾶν, (αἰ Αἱοαταπάνγίηϊδ ἤθη ̓ ΔιδιϊοιποϊεθῊ) Ρ. 120. 

6) Οοᾶ. Ῥαγ15. 2018. 2438. 
ες 1) Ψ, ΒΟΘΟΚΗ. ϑδέααίδλακδῃ. ΤΡ. 102, 22, 165,82, 172,26. 

ΖΘ]; 2607. -3.7.. 8]. 
2) ϑοῖδθῖ ποὺ 5 δαῦ οὐμὶ 115 που δ 4αἱ δηὐθοράαηί 1ἢ 

ΟΠ ὈΠῸΠῚ ΘΟΒΙΠΠΡῚ, δαΐ Οπ851 ἸΔΘΟΘῺΒ ὈΪΠΡῚ οὖ ἄβθργδυδεὶ ἴῃ 
ἔουπγεβ .75 (ἔν. 73), υ ἀΠεαύαύαπι δ] θα ὰθ ΡΠ] αγΙ πγδ8. 

Ὁ “- 
το. 

101] 



ΣΟ τὐρον ὑτν εδέσ ον ΟΣ τὰ χάνι τοον να οικο ἀος  τδον τες γον 
“ τ τ ΖΦ να Ἢ ᾿ ἀν Ἀστες ᾿ξ, 

ον " ΄ς γι "Ὁ . πν Ὡ- «ἴ 
ΝΣ 

114 ΡΕΟΙΒΟΌΜΕΝΑ ΙΝ 

ἀπο ᾿]η601Δ6΄΄, ψιιὰ8 650 ΟἸηΪδὶ., ΦΙΘΙ ἀπ ΟΟΙ 11 οϑί 5 Ῥ6Γ 
58 5Ιση  Πραγα αἰπηἰ ἀἰαπὶ ρᾶγίθιη. [ἢ βουρίαγτα ( νἱάθο νο- 
βι σία νοοὶβ ἥμιου. 

ΒΔΘΡΙ 5116. ΟΟΟΌΡΕΙΓ ἴῃ ΠΡ γ15 ΠΡΟ ἢἶθ ποΐὰἃ Ὀ65515 
βῖνθ διμοίρου ὦ ΄ ὅ). 4τιὰ6 πἀπᾶ6 οἵα 5ἰ1, γα τη] πὶ Ρ6Υ- 
{5118 ΡΓῸ οοΡίο ἰηνθηὶ. ΝΠ Γαπ ἀγαθοὶ ρ]ουη4π6 115 
ἰγδοία 5. πα 1" 411ἃ5 51Π]0]10 65 νοοᾶγα ᾿Ιοθΐ, αδΡ αι η1- 
Ἰπογᾶΐον οϑί [; δίμοιρον δαυΐδιῃ ἰάθη οϑὲ ἃο 561|15 ΟΠ| 856Χ- 
ἰαηίθ, εἰν (ς΄, ππάς οοπἰΓδοίπμη οϑὲ σ΄. Ῥγδοίθγθα 8}1}5 
ἴῃ οΟὐϊοῖ θα 5. αὐ! π6 ΓΘΟΘΠΠΟΥΙθιι5. θ6 5515 ποία οϑί βὶ [γδπ8- 
γογϑἃ ΠΠη6014 ἀἰδιϊηοίπτη., {πὰ 5, ΏΙΠΟΔΡΙ Δρραγοί ἀπὰ5 ρᾶν- 
ἴθ5. ἢ. 6. ἴρϑιμηῃ δίμοιρον. 

ἈΘΙΦΖαΔα ἰγδοΐπγδα, ἰογίϊα. «4παρία οδίρθγαθαιθ ρᾶΡίθ8. 
ἴῃ ΟΟΑΙΟΙ 15 σ᾽ σμΙ Ποδηΐα} ΟΥ̓ οι] 0 φαοάστῃ δά {Π  ογᾶπ ηπ- 
ΤΠ] ΘΓ ]6Π1 ΔΡΡΊοίο ἀπ) ιιϑαπι6. ΟὈ] 4115. 11Π60115 Δα 1115. [0585 
[οὐη85 οχ ἢ 6 πὶ Μοηίἀποοηπ5 (ρΡ. 8519) οἱ Μίαϊιϑ ἴῃ Ὠιάγιηο. 
ὕπαοθ δαΐοιῃ ἰά 511 οὔἵαμη φαδογθη θιι5 ἰπ ργομπιρία οϑὲ αὶ 
γοϑροπάθαιῃ, Εἰἴθηϊηι ἰηΐογ απ ἴῃ ΘΟΑΙΟΙθι15 βουναΐαθ ϑαηΐ 

ον τον 2 

86 ἰογπὰθ Γ, ιδἢ). ἢ. 6. τρίτον, τεςςαρεςκαιδεκα- 
τον. δι Ἰρῖίὰν 1ἃ οομροηάπιπι φιοά ᾿ηθ40 ἀΘ βου ρ8ὶ οὗ - 

ἴπτη 6χ ον. ῬΟΥΠ46 ἃς ἐν ΟΡ 0161 ργὸ τόν). Εἔρο ἴῃ 
βου ρίαγα ἰγρὶβ ΟΧρΡ σϑἃ ΔΙ θοίο οὐ σα !ο 110. 4] 4α] 461 
οἰ ]4 πὶ ἴῃ ΘΟᾺΙΟΙθιι5 ΠΟ ΓΆΡΟ ΟΠ ΕΠ. ἰγδοίοβ ΠΕΠΊΘΓΟΒ 
Ὀἰπ5. 1ἴη6 0115 βἰσπίῆρανὶ, ὺἱ Υ΄ δ΄ οἷο. Αριπᾷ ΠοβΥ ΟΠ 
(δ 108) τοϑιταὶ ς΄ οἱ γ΄, 1". 6. βαγίθπι 56χ16 85. Π}}}} 651 Π|Ὰ1| 
οἱ 6 Υ 1211 65] 81. 

Νοίιμη οδ΄ γάθοοβ 66 ΒΘΙΏΡΟΙ ἰΐὰ ΘΧΡΙΈ551556 ἔγὰοίο 5 
ὨΌΠΊΟΓΟΒ. πὶ 5ΙΠἸΡ]|1065 ρᾶγίθ5. ΘΠ δ ΓΘ. οι 488 
05 (οἰ πιῖὶβ φαάγαρίπία ἴγΓ65 ρᾶγί65. ἀποθη 6 81Π185 ὙἹΟΘΒΙ ΠΩ 5 
φιδγία5 (τ53.), 6α5 ἀγαθοὶ βο]νθυιηΐ ἴῃ ζ΄ κη΄ ριβ΄ «κδ΄ 

8) Ηδθο ἔοσωα ἀθϑυιηρία οϑῦ 6 Ῥαγῖβ. 1010. Μοηϑο. 
166, ίμαορ. 809, ὀδπᾶθιαααθ οχμὶθοὺ Μοηύξαπο. Ρ. 819; 
ῬΔΌ]Π0Ο δΐϑιη παθοπ Ῥαγῖβ. 241 οὖ ΑἸ ΟΒΊ ΘΠ 18 οαϊαβ ἃ 
Μαϑῖο (απθῖα νἱᾶθ); σιγϑιθ 8111 ἀποῖπβ οχϑίδηῦ ἴῃ ῬΔΥΊΒ, 
2018 δἸ1|5ηὰ6. ὉὉῚ ποῖϑ 511211}15 οἱ ἔουηϑθ αἱρῃίποηρῚ οὐ 
ααδθ. Ο]11ὴ νπ]ραΐα οὐϑῦ. 

4) Ἑποίανὶ δος 6 οοᾷ. Ῥαυὶβ. 2488 [0]. 99". 111, 
6) Οοηΐ. ΜϑΒΙμουπ, Οτγίοον. αγαρη. ἴῃ ἰδ Όα]8 δὰ Ρ. 9. 



ΠΒΟΒΙΡΤΟΗΕΒ ΘἸΑΒΟΟΒ,. 6 69ΌϑΌΘ 1 

(ἡ ἧς - τίς Ἡ 5:84}: 4θάγυμῃ ραγίϊαηι βιμηπια [46πὶ. 
ος οΠΠ ηἰ1). Ιπέϑγάπηι ἰἀιμθη οἰΐαπη (8165 ΓΓδοί πὰ 6 ἱπ ΘΠ {ΠῚ 

{π|ᾶ8]65 205 [ΓΘ4ΙΘΗ Δ Πη115. ΕΠ ΔΙ ΠΏ ΠΙΠΠΘΡΑΓΟΥ 65. ΤῈ] 0 }88 : 

ἴππὶ ἰ5. φαΐ ἱπάοχ νοσαΐαν Β15 βου θη άτι5 65, νοὶ ιζ΄ κα 
κα΄. ᾿ν. 6. ἑπτακαίδεκα εἰκοςτόπρωτα 7). 864 Ππᾶρο «ιΐα, 
ΠΟΙ [8Π| δ] 50 ]ΡίΟΓ 65. ΤΠ] Θ ΓΟ ]ΟΘ 005 απᾶπ ἃ4 ἨΘΓΟΠΘΙῚ ρ6Γ- 
ἰϊηθηΐ, 18Π| Πη558 [ἀοῖο δίαιιθ Ομ] ηἾη0 ἢπϊο ργδαίδί οὶ Πηθτὴ 
ἱπη|ρῸπ0. 4τπᾶἃ 6ἴδὶ Πρ αιδαἃπη ΟἸΠΠΪὰἃ ΘΧΡ]ΪΟᾶγ 6 οἱ 1ΠΠπ|5 ΓΔ Γ6 
Ροΐα!. ἰδηηθη [ἃ 116 5560 {11Π| 6586. ΘΟ Π 40. αἱ ἰάτ 84 00 
ΠΠ ΓΘ ἉΓΠ] ΘΘηΠ15 ΟΠ] ΡΘηΪΐιι5. ΡΒ Γ511ΠῚ ἃ ΓΟΟΘΟΠΑ 1Π} 
ΟΠ 115 ΦΙΟΓ Π 4π|6 ἰηΐογοϑί δα π5 ραἰθαί. 

Οοηδροοίιδ τμηθΥοΥ μη φιο5 ἵπ ἑαδιῖα Κὶ Πεγοπίαπα οοαϊοο5 
οαλὶδοηέ. 

ἘΧΊΡΘΠ5. ἢ15. ΡΓΟΙΘΘΟΙΠΘηΪδ ΒΘ Π6. ΠΪΠ] Οοσᾶβίοπθι 0}- 
Ἰαίδιη 6556 δχὶϑίϊπηο., αἱ Παϊ5. δοϊάδθ οχρ]θηάδα ρον διία ητι- 
ΤΩΘΡΟΡΙΙῺ πΟία5 4185 [ἢ ἔλθ} Υ ΠΘΡΟΠἸΠἃ οΟάἴο065 ΡΑΓ51Π] 
ΘΧΠΙΡοηΐ 6Χχ ογάϊπα ἀθϑοῦῖθαιη. (πδ6 ἰαθι1 4 οἴη ΡΠ]. ΠΊῸ5 
Δ ΤΏΔΧΙΠΘ ὙΔΙΪΟ5. ΠΙΙΠΊΘΡῸΒ ΟΟΠΓ ποδί. δδάθιη ΟἸΠΠΪηΟ 5Ρ6- 
οἴθῃλ Ρ ΔΘ)  ΘΑΓΠῚ [ΟΓΙ ΔΙ (1ἃ5 415 ἀπο π|6 [0015 1ἢ 
Π56 6} ΠΡ ΥΪβ. ΠΡ 6 ὨΠΠΠΏΘΓ81]65 ΠΡ 6 ΡῈ 50] 6ηΐ. 

Οοαϊοθο αὐδϑοὶ ῬδΥϑΊΩΪ 

ΡᾺ (1670) Ρὰ (2018) Ρ᾽ (2018) 
1. εἷς, μία. ἕν Ἰάθιη ἰάθη νοὶ] α΄ 
2. δύο νε] μ, δύο νε] β΄ β΄ 
8. τρεῖς γε] Γ Υ Ιάθιη 
4. τέεςαρες νεὶ δ΄ δ΄ Ἰάθι 
ὅ, πέντε νε] ε΄ ε΄ ἜΠΠῚ 
6. ο΄ 1461] Ἰάθ πὶ 
 ΧῚ Ἰάθῃη Ἰά6η] 
8. η΄ Ἰάθπι Ἰάθῃ» 
9, θ΄ Ἰάθιη ἰάθη 

10. δέκα νε] κ΄ ϊ ἰάθη 
15. τεῖ (ἄπολις 1ο015) ιε΄ ἰ46 1} 

6) Τιορὶθαν πος. ΘΧΘΙΏΡΙυΙη αρυᾶ ἩΘΙΟΠΘΙ τῸΧ ΠΟΘΙ 
Θἀδμαστῃ ἴῃ ἰογθοτα. 1, ὅ2, 2.. 

7) Ι΄ϑὰ ϑ'ογθοιῃ. 1, 8. 
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θὲ Ρὰ Β᾿ 
20. εἴκοςι νε] κ κ΄ ἰ46 πὶ 
26. κεῖ ναὶ] κε΄ κε ἰάθπι 
80, τριάκοντα νε] λ λ΄ λ 
8ὅ. λεῖ να] λε΄ λε΄ λε 
40. τεεςάρακοντα νε] μ΄ μ΄ Ἰάθῃ) 

τ ; ὙΞ 
4ὅ. μεῖ με με 
50. πεντήκοντα γε] ν''΄ ν' Ἰάθιῃ 
86. νε΄ ἴῃ {115 ῬαΓΙ βίη }5. ἃο 5: Π}}Π16} Ῥγοχί πη πυπηογὶ 

200. ( νοὶ σ΄ σ΄ Ιάθηι 
αρῦ:":π νοὶ τ΄ τὰ ἰάθπι 
400. ὕ νε} υ΄ υ΄ Ιάθπι 
ὅ00. Φ΄ νο] ῳ φ΄ Ἰάθπη 
000. Χ' νοὶ χ χ΄ Ἰ4 61 
100. Ψ7 νῈὶ ψ ψ' Ἰάδπη 
800. ωἷ νο] οὖ ω ὥ νοὶ ὦ 
900. 7 νοὶ 2. Ψ ΡῚ 

1000. χίλιοι νε! ἃ νοὶ ᾧ νϑ] αἵ 
2000. β΄ νε] βῦ --- Δ΄ νεῖ β΄ 
ϑυῦθ:. ἘΠ 6} ὑΓ -- Γ 
4000. Δ΄ νεὶ Δ΄ το δ 
5000... εἶ νεῖ. εἴ - ἹΕ 
θ000. 57 (ἀποβραβ 1008) -- Ξ 
1000. Ζ᾽ νεῖ “ζ΄ -- Κ 
8000. Η νεὶ] ἢ --- ἤ 
9000. Θ΄ νε] θ΄ --- 8 

10000. μύριοι γε] ἃ ΕΣ ᾳ 
ΑΠ40 ἀδηίχαθ 6 Ρ᾽ οομηροβίίοβ πυιηθγὸβ ασ, αὖ, αχ, αὐ. 

δον φὼ..:.: 



ν' ᾿ -, 

ΟΤΟΟΘΊΟΙ ΒΟΒΙΡΤΟΆΕΝ 

τ ΟΒΆΒΟΝ  τὐροτῳ 

ΒΟΒΙΡΤ,, ΕΤΒΟΙ,. ἔπος ΠΣ τ 1.5. Ὁ πὸ ψὕ-:- ῤ 





1. Ῥυαρτηθηΐα 4θ ΤηΘΗΒΙΧῚΒ ῬΟΥΓΘΟΙΒ. οἵ 
φαϑαγθί!β. 

1. Ε Πιϊὶὲ Ροϊιοὶβ οποηιαδίϊοο (3. 157. 155). 

(146 ρῬυοὶ]. 8 2.) 

Τῶν δὲ μέτρων ἔςτι μέν τι καὶ δάκτυλος δοχμὴ 

δὲ ευγκλειςθέντες οἱ τέτταρες δάκτυλοι. καὶ δακτυλο- 

δόχμη. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ παλαιςτὴ θηλυκῶς καὶ παλαι- 

«τὴς ἀρρενικῶς, καὶ δῶρον, καὶ ἑκκαιδεκάδωρα τὰ 

ἑκκαιδεκαπάλαιετα. τὸ δὲ ἀπὸ καρποῦ ἕως ἄκρων 

δακτύλων. ἣ πᾶκςα χείρ. ὀρθόδωρον. εἰ δὲ τοὺς δα- 

κτύλους ἀποτείνας ἀπὸ τοῦ μεγάλου πρὸς τὸν μι- 

κρότατον μετροῖς. ςπιθαμὴ τὸ μέτρον᾽ εἰ δὲ τὸν μέ- 

γὰν δάκτυλον τῷ λιχανῷ ἀντιτείνας, τὸ μέτρον λι- 

χάς. ἀπὸ δὲ ὠλεκράνου πρὸς τὸν μέςον δάκτυλον 

ἄκρον τὸ διάςετημα πῆχυς. εἰ δὲ ευγκάμψειας τοὺς 
δακτύλους. ἀπ᾿ ἀγκῶνος ἐπ᾽ αὐτοὺς πυγὼν τὸ μέ- 

τρον, εἰ δὲ ευγκλείςειας, πυγμή. εἰ δ᾽ ἄμφω τὰς χεῖ- 

ρας ἐκτείνειας, ὡς καὶ τὸ ςτέρνον αὐταῖς ευμμετρεῖν, 

ὀργυιὰ καλεῖται τὸ μέτρον. 

2, γαφηιοηίμηι α αΥΘανοϑδὲο αἰϊαΐιηι. ιο ἨνθΉ βι 7 .6 

α Ροϊϊιιοοα ργοροϑδίίαρ εἰ γαγΐμ)". 

(46 Ρῥυγ0]. 8 2. 

ὋὉ μὲν δάκτυλος μέτρον ἐςτὶ “μικρότατον. ἣ δὲ 
δοχμή ἐςτι δακτύλων δ΄, ὅπερ μέτρον καὶ δακτυλο- 

1 

μ᾿ Ὁ7 

10 

1ὅ 
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δόχμη παλαιςτή τε καὶ δῶρον καλεῖται. ἣ δὲ λιχάς 

ἐετι δακτύλων (΄, τὸ δ᾽ ὀρθόδωρον τια΄, ἣ δὲ επιθαμὴ 
ιβ΄. ὁ δὲ ποὺς δοχμῶν δ΄ ἤτοι δακτύλων ις΄, ἣ δὲ πυ- 

γμὴ δακτύλων ιη΄, ὃ δὲ πυγὼν κ΄, ὃ δὲ πῆχυς νο ἤτοι 

5 δοχμῶν ς΄. ἣ δὲ ὀργυιὰ πήχεων δ΄ ἤτοι ποδῶν ς΄. 

ὃ. Εἰοοία φμαράσην 6 θὲαμηνὲ ἰἰδοῖϊο δ Ἠγθη δ," 15 
ἩγΟ) ΠΟΊ ΜΉ}. 

(γι1ᾶ6. ΡγΥο]. 8 ὃ. 14.) 

1. κ« Ὁ πῆχυς ἔχει παλαιςτὰς ς΄, δακτύλους κδ΄. 

10 πόδα Πτολομαϊκὸν αἴ8. Ἱρωμαϊκὸν δὲ πόδα α΄ 5 ε΄ τ΄ 
2, Ὁ ποὺς ὃ ΣΎ λα ἔχει τ ρΔ ΣΝ μοὺς 

παλαιςτὰς δ΄, ἐμβαδικοὺς :ς΄, ςτερεοὺς ξδ΄. ὁ δὲ 
“Ῥωμαϊκὸς ποὺς ἔχει εὐθυμετρικοὺς παλαιςτὰς γ΄ γ΄. 
ἐμβαδικοὺς δὲ ια΄ θ΄, ςτερεοὺς δὲ λς΄ κζ΄. 

18 Ὁ. κα Ἔχει δὲ καὶ λόγον ὃ Πτολομαϊκὸς ποὺς πρὸς 

τὸν βαςειλικὸν πῆχυν κατὰ εὐθυμετρίαν ὡς β΄ πρὸς γ΄. 

4, κ ὁ ῬΡωμαϊκὸς ποὺς πρὸς τὸν βαειλικὸν πῆχυν 

λόγον ἔχει κατὰ εὐθυμετρίαν ὡς ε΄ πρὸς θ΄. 

4, Ταδιία Ποροηέαπα 1. 

90 (γτ146 ργυοὶ. 8.1ὅ---20.} 

[ἬἭρωνος εἰεαγωγαί.] 

1. Ἢ πρώτη γεωμετρία, καθὼς ἥμᾶς ὃ παλαιὸς 

διδάςκει λόγος. τὰ περὶ τὴν γαιῶν μέτρηειν καὶ δια- 

γομὴν κατηςχολεῖτο. ὅθεν καὶ γεωμετρία ἐκλήθη. ἣ 

1. Ἥρωνος εἰεαγωγαί οι. Ν, Τοῦ αὐτοῦ Ἥ. εἰς. Μ 

9... Ἤ Ὅπ. ζ6 καθὼς] καθ᾽ ῬΡ 28. γαιῶν μέτρηςειν 
Ν, γεωμετρίαν 16]. (τοῖς περὶ τὴν γῆν μέτροις 19) δια- 

τ νομὴν Ν,, διανομὰς τ6]. (διανομαῖς 10) 4224, κατηςχολεῖτο] 

διηςχολεῖτο Ν (ἀπηςχολοῦντο 19) 



ΔΆ “ἢ Ἂ 
Ῥ “᾿»" νομῇ 

ἈΣῊΙ 

[τ᾽ ΡΟΒΒΕΟΤΙΒ ΒΤ ΘΆΡΒΑΤΒ. [8 

γὰρ τῆς μετρήςεως ἐπίνοια παρ᾽ Αἰγυπτίοις εὑρέθη 

διὰ τὴν τοῦ Νείλου ἀνάβαειν" πολλὰ γὰρ χωρία φα- 

νερὰ ὄντα πρὸ τῆς ἀναβάςεεως τῇ ἀναβάςει ἀφανῆ. 
ἐποίει, πολλὰ δὲ μετὰ τὴν ἀπόβαειν φανερὰ ἐγίνετο, 

καὶ οὐκέτι ἦν δυνατὸν ἕκαςτον διακρῖναι τὰ ἴδια" ἐξ 

οὗ ἐπενόηςαν οἱ Αἰγύπτιοι τήνδε τὴν μέτρηςειν τῆς 

ἀπολειπομένης ὑπὸ τοῦ Νείλου γῆς᾽ χρῶνται δὲ τῇ 

μετρήςει πρὸς ἑκάετην πλευρὰν τοῦ χωρίου ὅτε μὲν 

τῷ καλουμένῳ ςχοινίῳ. ὅτε δὲ καλάμῳ. ὅτε δὲ πή- 

χει, ὅτε δὲ καὶ ἑτέροις μέτροις᾽ χρειώδους δὲ τοῦ 
πράγματος τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχοντος ἐπὶ πλέον 

προήχθη τὸ γεγονὸς ὥςτε καὶ ἐπὶ τὰ ς«τερεὰ εὦματα 

χωρῆςαι τὴν διοίκησιν τῶν μετρήςεων καὶ τῶν δια- 

νομῶν. 

2, Εἰς οὖν τὸν περὶ τῆς μετρήςεως λόγον ἀναγ- 

καῖόν ἐςτιν εἰδέναι τὴν τῶν μέτρων ἰδέαν. πρὸς ὃ 

βούλεταί τις ἀναμετρεῖν. καὶ ἑκάςτου ςχήματος τὸ 

εἶδος, καὶ πῶς δεῖ ἀναμετρεῖν. ὑποδείξομεν δὲ 

[πρῶτον] τὴν τῶν μέτρων ἰδέαν. 

Περὶ εὐθυμετρικῶν. 

ὃ. Εὐθυμετρικὸν μὲν οὖν ἐςτι πᾶν τὸ κατὰ μῆκος 
μόνον μετρούμενον [ὥςπερ ἐν ταῖς εκουτλώςεειν οἱ 

2, φανερὰ ὄντα χωρία Ο 4. ποιεῖ ὁ καὶ επηΐο μετὰ 

δαα, Ο ἀνάβαειν δὲ ἐγένετο ΡΡΝΥ, ἐγένοντο Μ Θ: 

οὐκέτι] οὐκ Ν διακρίναι ῬΆ)27ο7,6, διακρίνειν 61» ἐξ 
οὗ] διὰ τοῦτο ΟἹ" 7. ἀπολειμένης ῬΡ, ἀπολημένης Ν 
ὑπὸ] ἀπὸ ῬΆ7707.6, διὰ 5 χρῶνται] χρᾶται Ν, χρᾶτε ΡΡ 

9. εχοίνῳ ,7ο, εωκαρίψ 26 καὶ δηΐα καλάμῳ δαᾷ, ῬΡΝΜ 

καὶ δηΐθ πήχει νι086 δα. 76 10. δὲ τοῦ πράγματος] 
δεὶ πραγματείας ῬΡ, δὲ πραγματείας ΝΜΥ͂ 11, ὑπάρχον- 

τος ῬᾶΡΜ, ὑπαρχούςης ΝΥ͂ 18, τῶν (Δηΐθ μετρ.}] τὴν 

71,6 19. πρῶτον οι. Ῥᾶ770.7,6 22, ςκουλώςεειν Ν 



182 ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ΡῈ ΜΕΝΑΌΕΙΒ. [4] 

ς«τροφίολοι καὶ ἐν τοῖς ξυλικοῖς τὰ κυμάτια καὶ ὅςα 
πρὸς μῆκος μόνον μετρεῖται]. 

4. Ἔςττι τῶν μέτρων εἴδη τάδε' δάκτυλος, παλαι- 

«τής, διχάς. ςπιθαμή. πούς, πυγών. πῆχυς. βῆμα, 

ὅ ξύλον, ὀργυιά, κάλαμος, ἄκενα, ἄμμα, πλέθρον, 

ἰούγερον,. ς«τάδιον. δίαυλον, μίλιον, ςχοῖνος, παρα- 

ςἄγγης. 

ὅ. Ἐλάχιςετον δὲ τούτων ἐςτὶ δάκτυλος καὶ πάντα 
τὰ ἐλάττονα μόρια καλεῖται. 

10 0. Ὁ μὲν οὖν παλαιςτὴς ἔχει δακτύλους ὅ΄. 

Ξ {. Ἢ δὲ διχὰς παλαιςτὰς β΄, δακτύλους η΄. 
8. Ἧ επιθαμὴ ἔχει παλαιςτὰς γ΄, δακτύλους ιβ΄. 

9. Ὃ ποὺς ὁ μὲν βαειλικὸς καὶ Φιλεταίρειος λε- 

᾿γόμενος ἔχει παλαιςτὰς δ΄, δακτύλους ις΄. 

15 10. Ὁ δὲ Ἰταλικὸς ποὺς ἔχει δακτύλους ιγ΄ τ΄. 

11. Ἢ πυγὼν ἔχει παλαιςτὰς ε΄, δακτύλους κ΄. 

12. Ὁ πῆχυς ἔχει παλαιςτὰς ς΄, δακτύλους ᾿κδ΄. 

[καλεῖται δὲ καὶ ξυλοπριςτικὸς πῆχυς.] 

18. Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν α΄ ὦ“, παλαιςτὰς (τ΄, δα- 

φῇ κτύλους μ΄. 

14. Τὸ ξύλον ἔχει πήχεις γ΄, πόδας δ΄, παλαιετὰς 

ιη,, δακτύλους οβ΄. ͵ 

1. «τροφύολοι 5 εκουλώςεειν δἅ8. Δηΐο ἐν τοῖς ΡΡ 

κύματα Υ δ. ξύλον ἀαϑ4ι6ὸ δᾶ ἄμμα οπι. Υ ἅμμα 

ῬΡΝ 8:.9. Ὅτ. Ὁ 10. Ὁ Ἡ Ν᾽ οὖν ομι. ΡΡ 11, 

Ἡ] ὉᾧὈΡν 18, Φιλεταίριος 110τ1 οὐ πο οὖ ἰηΐτ8 10. 

ΥἽ τρίμοιρον 32ο16 16. ἯΙ Ὃ ῬΡΝΖεῈ πσαλαιςτὰς] 

πόδας Ὁ δακτύλους κ΄ οῃ. ὁ 17. ἔχει οαὰ.. ἡ 18. 

καὶ ξυλοπριετικὸς] Ἰταλικὸς 5 19. πήχεις 3εοχε 7 

δίμοιρον 2,01,6 21. 8 14 Ἰορίίαν ἰπ Ο δηΐθ 8 18 πό- 

δας δι9 οβ. ὦ 457 ἥμιεου 723,3ο1.6 
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{5 Ἡ ὀργυιὰ ἔχει πήχεις δ΄, πόδας Φιλεταιρείους 

ς΄ , Ἰταλικοὺς Ζ ε΄. 

16. Ὃ κάλαμος ἔχει πήχεις ς΄ ὦ, πόδας Φιλεται- 

ρείους ι. Ἰταλικοὺς ιβ΄. 

11. Τὸ ἄμμα ἔχει πήχεις μ΄, πόδας Φιλεταιρείους 

ξ΄͵ ᾿Ιταλικοὺς οβ΄. 
18, Τὸ πλέθρον ἔχει ἀκένας (΄, πήχεις ξς΄ ὦω΄, πό- 

δας Φιλεταιρείους μὲν ρ΄. Ἰταλικοὺς δὲ ρκ΄. 

[19. Ἢ δὲ ἄκενα ἔχει πόδας Φιλεταιρείους τ΄, ἤτοι 

δακτύλους ρξ΄.] 
20. Τὸ ἰούγερον ἔχει πλέθρα β΄, ἀκένας κ΄, πήχεις 

ρλγ΄ γ΄. πόδας Φιλεταιρείους μῆκος μὲν ς΄, πλάτος 
δὲ ρ΄, Ἰταλικοὺς δὲ τὸ μὲν μῆκος πόδας «μ΄, τὸ δὲ 
πλάτος ρκ΄: ὡς γίνεεθαι ἐμβαδικοὺς ἐν τετραγώνῳ 

β πω 
21. Τὸ «ετάδιον ἔχει πλέθρα ς΄, ἀκένας ξ΄, πήχεις 

υ΄, πόδας Φιλεταιρείους μὲν χ΄, Ἰταλικοὺς δὲ ψκ΄. 

22, Τὸ δίαυλον ἔχει πλέθρα ιβ΄. ἤτοι «τάδια β΄, 

ἀκένας ρκ΄, πήχεις ὠω΄, πόδας Φιλεταιρείους μὲν ας΄. 

Ἰταλικοὺς δὲ πόδας αὐυμ΄. 

1. ρΡοδύ ἔχει ἱπ ΡΡ 6 8 16 βίδίύίη δἀάϊξαν πήῆχ. ς΄ ὠὔῦ΄, 
ἀοῖηαθ ὁ 8 117 πόδας Φιλεταιρικοὺς ξ΄, Ἰταλικούς οβ΄; τγ6- 
Ἰαθο ὁπ. 2. δὲ ροϑύ Ἰταλικοὺς 88,26 ε΄ πέμπτον 
μέρος 3,ο, καὶ πέμπτον μέρος Χὲ 8. ὦὐ1 δίμοιρον 27101.6 
5, ἅμμα Ν Φιλεταιρικοὺς ῬΡ, 1Ι͂ἄδτηαπθ ἱπνδ 7. δὲ 

δα πλέθρον ε44. ῬΡΝΖ6 ἄκενας Ῥὰ δΣ]1]1416 οἱ πἴο οἵ 
ἴα οὐ δίμοιρον οϊε 8. ρΊ ἑκατόν Ν 8. 10. 
οι. ὦ 11. δύο Ν 12. Υ1 τρίμοιρον ἴῶοχε μήκους 
οἱ πλάτους 11ΡΥΪ, οοΥγ. 6 μὲν δηΐα μήκους πδροπῦ ΡΡΝ, 

μὲν οὐ σοτηροπᾶϊαμι νοοῦ]δθ καὶ δοἄδιῃ Ἰοοὸ Υ̓, ππᾶθ μὲν 

λ  Μ πλάτος δὲ ρ΄ οι. ὁ 118. τὸ μὲν μῆκος πόδας] 
πόδας μήκους Ὁ τὸ δὲ πλάτος] πλάτους πόδας Ο (Ρ6Υ 

ΘΟΙΡ. 801.) 14, ὡς γίνεεθαι ἀαϑαὰθ δ ηω΄ οι.  ἐμ- 
βάδους ῬᾺ 106, πήχυς ῬΡΡ 18. ςταδίους δύο πλέθρα 1τβ΄ Ο 

ὅ 
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20. Τὸ μίλιον ἔχει «τάδια ἑπτὰ ἥμιευ, πλέθρα με΄. 

ἀκένας υν΄, ὀργυιὰς ψν΄, βήματα αὠ΄, πήχεις γ, πό- 
δας Φιλεταιρείους μὲν δφ΄, Ἰταλικοὺς δὲ εὖ΄. 

24, Ὁ εχοῖνος ἔχει μίλια δ΄, «ταδίους λ΄. 

δ 25. Ὁ παρακεάγτγης ἔχει μίλια δ΄, «ταδίους λ΄" ἔετι 
δὲ τὸ μέτρον ΠΕερεικόν. 

[26. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν κατὰ τὴν παλαιὰν ἔκθεειν " 
τὴν δὲ νῦν κρατοῦςαν δύναμιν ἐν τοῖς προοιμίοις 

τοῦ λόγου ὑπετάξαμεν.] 

10 δ. Ταδμΐα Πογοπέωπω 1]. 

(146 ρυο]. 8.21.) 

1, Τὰ μὲν οὖν εὐθυμετρικὰ εἴδη εἰεὶν ια΄. δάκτυ- 

λος, οὐγγία. παλαιςτή, ςπιθαμή, πούς, πῆχυς, βῆμα, 

ὀργυιά., ἄκενα. πλέθρον, «ςτάδιον. 

18 42. Ἐλάχιετον δὲ τούτων ἐςτὶ δάκτυλος, καὶ πάντα 

τὰ ἐλάττονα μόρια καλεῖται. 
8. Ἧ οὐγγία ἔχει δακτύλους α΄ γ΄.. 
4, Ἣ παλαιετὴ ἔχει δακτύλους δ΄. οὐγγίας γ΄. 

δ. Ἧ επιθαμὴ ἔχει παλαιςτὰς γ΄, δακτύλους ιβ΄. 
20. 6. Ὁ ποὺς ἔχει παλαιςτὰς δ΄, δακτύλους τς΄. 

ἰ. Ὃ πῆχυς παλαιςτὰς ς΄, δακτύλους κδ΄. 

8. Τὸ βῆμα ἔχει παλαιςτὰς τ΄, δακτύλους μ΄. 

9, Ἢ ὀργυιὰ ἔχει δακτύλους ης΄, πόδας ς΄. 
10. Ἢ ἄκενα ἔχει δακτύλους ρξ΄, πόδας 1 Φιλεται- 

φῦ ρείους, καλεῖται δὲ ῥωμαϊςτὶ περτικά. 

1. ἑπτὰ ἥμιευ] ζ΄ 5.΄ ΡΡΥ͂Μ 2. ὀργυιὰς ψν΄ βήματα 
Ὁ οι. Ο. ἃ, Ὁ] Ἢ Ἐπ Μοιζι' «Ὁ 6: τὸ οτα, ὐδ . Υ. 
8 20 οἵα. 18. ὀγγία ῬΡ παλαιςτὴς ΠΌΥῚ (νᾶ ργϑϑῖ. 

ΟΥ̓.) 18. Ἢ] Ὁ ῬΡΥ παλαιςτὴς 1101] 21. Ὁ ὁ. 

Ν 24, Φιλεταιρίους ΝΥ͂Μ, Φιλεταιρικοὺς ῬΡ 2ὅ, ῥω- 

μαϊοτὴ ῬΡ περτικά] αερτίκα Υ͂, τερτίκα ΡΜ 



ι ΤῈ : 
ἥν," ν ᾿ Ζ : ᾿ 

[6] ΡΟΒΕΒΟΤΙΒ ΕΤ ΟΟΑΡΒΑΤΙΒ.. 18 

11. Τὸ πλέθρον ἔχει τὸ Ἑλληνικὸν πόδας ρ΄ τὸ 

μῆκος καὶ τὸ πλάτος ρ΄, ἐν τετραγώνῳ ἃ. : 
12. Τὸ ἰούγερον ἔχει [τὸ Ἑλληνικὸν] τὸ μὲν μῆκος 

πόδας «μ΄, τὸ δὲ πλάτος ρκ΄ ὡς γίνεςεθαι ἐμβαδικοὺς 
ἐν τετραγώνῳ μυριάδας β΄ ηω΄. 

13. Τὸ «ετάδιον ἔχει πλέθρα ς΄. ἀκένας ξ΄. 

14. Τὸ μίλιον ἔχει πόδας ε, βήματα β. ἀκένας φ΄. 

10. Ἢ οὐγγία ἔχει ἐν τετραγώνῳ δάκτυλον αἰ" θ΄. 
16. Ἢ παλαιετὴ ἔχει ἐν τετραγώνῳ δακτύλους ις΄- 

ἡ δὲ ςτερεὰ παλαιετὴ ἔχει οὐγγίας κζ΄, δακτύλους ξδ΄. 

17. Ἧ δὲ τετράγωνος ςπιθαμὴ ἔχει οὐγγίας πα΄, 

δακτύλους ρμδ΄: ἣ δὲ ς«τερεὰ ςπιθαμὴ ἔχει οὐγγίας 

ψκθ΄, δακτύλους αψκη. 
18. Ὁ ποὺς ὃ τετράγωνος ἔχει οὐγγίας ρμδ΄, δα- 

κτύλους ενς΄, ςτερεὸς δὲ οὐγγίας αψκη΄, δακτύλους 

δας. 

19.... ὃ δὲ ετερεὸς πῆχυς ἔχει οὐγγίας εωλβ΄, 
παλαιςετὰς εἰς΄. δακτύλους ἃ γωκδ΄. 

20. Τὸ βῆμα ἔχει ἐν τετραγώνῳ παλαιςτὰς ρ΄, 

οὐγγίας Φ,΄. δακτύλους αχ΄. 

21, Ἢ τετράγωνος ὀργυιὰ ἔχει πόδας λἃς΄. ἣ δὲ 

τετράγωνος ἄκενα ἔχει πόδας ρ΄ Φιλεταιρείους. 

2. μὲν δηίθ μῆκος «84. ῬΡ πλάτος οἴ, Μ πό- 

δας δία ρ΄ δ. ῬΡΥ͂Μ ἂἃἂ οἴῃ. 101 4. πόδας] ποδῶν 

ῬΌῸΜ ἐμβαδοὺς 1100] Θ: μυριὰ ΥΜ, μυριάδες ΡΡΝ τ 

Ἢ παλαιςτὴς Ν, ὋὉ παλαιςτὴς ῬΡΥΜ 10. ἡ δὲ ἑτέρα 

παλαιετὴς Ν, ὁ δὲ ἕτερος παλαιςτὴς ΡΡΥ͂Μ 11: 0 Ὁ» 

12. ἡ] Ὁ ῬΡ ἑτέρα 10 14. ὁ διηΐβ τετρ. ου. Ν᾽ οὐγ- 

γίας Ὀϊ5 Βαῦθ ΡΡ ρμδ΄ βᾷ 18, οὐγγίας οἴῃ. Υ͂, 18, 
ς«τερεὰς ῬΙΝΜ 17. Τηϊδο δἀᾶδομάβ, νι ἀθηίαγσ ; ὋὉ τετρά- 
γώνος πῆχυς ἔχει οὐγγίας τκδ΄, δακτύλους φος΄ 18. ἃ 

ΤωκδΊ αγωδ Ν' ἰθϑὶ ἴα 20. αχΊ δπίβ ποὺ Ν δα. ἀψ 
22), Φιλεταιρείους] ςτερεούς 10], απιοᾶ οἰϊοϊοηἄαχη Οοηϑθ δῦ 6 

μι 
τ 
9 

20 
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0. Ταδμία Πογοπέαπα 1Π]. 
(146. ργυοὶ]. 8 22.) 

1, Εἰδέναι χρή. ὅτι δάκτυλος πρῶτός ἐςτιν ὥςπερ 
καὶ μονάς. 

ὅ 2, Ἡ παλαιετὴ δακτύλους ἔχει δ΄. 

ὃ. Ὃ ποὺς ἔχει παλαιςτὰς δ΄. 

4. Ὃ πῆχυς ἔχει πόδας α΄8. τουτέςτι παλαιςτὰς 

ς΄, δακτύλους κδ΄. 

ὅ. Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν α΄ καὶ πόδα α΄, ὅ ἐςτι πό- 
10 δας β΄, παλαιςτὰς τ΄, δακτύλους μ΄. 

6. Ἢ ὀργυιὰ ἔχει βήματα β΄ καὶ πόδα α΄, ὅ ἐςτι 
πήχεις δ΄, τουτέετι πόδας ς΄, παλαιςτὰς κδ΄, δακτύ- 
λους ας΄. 

, Ἢ ἄκενα ἔχει ὀργυιὰν α΄ ὦ, ὅ ἐετι βήματα 
10 τέςςαρα, τουτέςτι πήχεις ς΄ καὶ πόδα α΄, τουτέετι 

πόδας (ι΄, παλαιετὰς μ΄, δακτύλους ρξ΄. 
8. Τὸ πλέθρον ἔχει ἀκένας ΄΄---- γίνονται ὀργυιαὶ 

ις΄ πόδες δ΄ --- τουτέςτι. βήματα μ΄, ἢ 

πόδα α΄, πόδας ρ΄, παλαιςτὰς υ΄. 
20 9. Τὸ ετάδιον ἔχει πλέθρα ς΄. ἀκένας ξ΄, ὀργυιὰς 

ρ΄, βήματα «μ΄, πήχεις υ΄, πόδας χ΄. 
10.-Τὸ “μίλιον ἔχει «τάδια ζ΄ ἥμιου, πλέθρα με΄. 

ἀκένας υν΄, ὀργυιὰς ψν΄, βήματα αὠ΄, πήχεις γΥ. πό- 

δας δφ΄. 

οῦ 1. Ταδιία Ποροπίαπα {Υ͂. 
(γ146 ρτοὶ]. 8 28.) 

[Ἥρωνος μετρικά.] : 

1. Τὸ ἰούγερον ἔχει ἀκαίνας ς΄ γεϊκῶν ποδῶν βυ΄. 

μήκους γὰρ ἔχει ἀκαίνας κδ΄. διαιρεῖται δὲ εἰς κ΄ μέρη 

8. ΚδἼ δ΄ οὐ. 14. ὀργυῖαν οοὔ, δίμοιρον Ψήϊποοηΐ. 
11.. ἄκενας οοᾶ,, ἰἄθιη οἰΐδπι ἱπέτα γίνονται] γι οοᾶ,, 
οτῃ. Κζίπο. ὀργυιὰς οὐ πόδας Κζπο. 

πήχεις ξς΄ καὶ΄ 



ΑΕ κατ ΤΣ ΟΜ ΚΕ ΟΣ ΚΑΙ Ὑτο δος κα οᾺΣ Ὁ τῆν γῶν ἀν ΚΔ 
ἜΣ ες ὁ ΥΩ ᾷ " ἣ " Ἔα ον 

ἊΝ Σ: ἐν , ἌΡΝΕΣ τΟν Υ̓ τ ἑ 

ἢ ; ῃ ᾿ 
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ἀνὰ ιβ΄, γίνονται πόδες «μ΄. πλάτους δὲ ἔχει δώδεκα 
ἀκαίνας. γίνονται πόδες ρκ΄᾽ ἐὰν δὲ τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ 
πλάτος, γίνονται πόδες βὶ ηω΄. 

9, Ἢ ἄκαινα πόδας ἔχει ιβ΄. γίνονται παλαιςταὶ 

μη΄. 
8. Ὁ ποὺς ἔχει παλαιςτὰς δ΄, δακτύλους τις΄' 
4, Ὃ πῆχυς ὃ εὐθυμετρικὸς ἔχει πόδα ἕνα (᾽ ὃ 

πῆχυς ὃ λιθικὸς ἔχει ὁμοίως πόδα αἴ, δακτύλους κδ΄. 

[0. Ἐὰν τὸ πλάτος τοὺς κδ΄ ἐπὶ τοὺς κδ΄, γίνονται 
δάκτυλοι φος΄" τούτους ἐπὶ τὸ πάχος γίνονται ἀγε- 
λαῖοι δάκτυλοι ἃ γωκδ΄.] 

8, Ταδιία Ηονοπίαπα Υ͂. 

(γΙ46 ῥγοῸ]. 8 24---27.) 

1. Τὰ δὲ μέτρα ἐξεύρηνται ἐξ ἀνθρωπίνων μελῶν, 

δακτύλου. [κονδύλου.] παλαιετοῦ,. ςπιθαμῆς, ποδός, 

πήχεως. βήματος, ὀργυιᾶς καὶ λοιπῶν. 

2, ἸΤάντων δὲ ἐλαχιςτότερός ἐςτιν ὃ δάκτυλος, 

ὅςτις καὶ μονὰς καλεῖται διαιρεῖται δὲ ἔςθ᾽ ὅτε μὲν 

καὶ εἰς ἥμιευ καὶ τρίτον καὶ λοιπὰ μόρια. ᾿ 

ὃ. Μετὰ δὲ τὸν δάκτυλον, ὅς ἐςτι μέρος ἐλάχ!ι- 
«τον πάντων. ἔςτιν [ὃ κόνδυλος, ὃς ἔχει δακτύλους 

δύο. 

1, πόδες] πο Ῥὸ, οἵη. 7.6 δώδεκα] Δ Ῥο 8, βὺ 

Ῥο, ΘΟΥἿ. 26 4, γίνονται παλαιςταὶ Ῥ᾿, γίνεται παλαι- 

Ἐπ ο τ δ μὴ} κ Ῥο- . πόδα] ποὸ Ῥὸ ἕνα ἃ 2.6 
10. φοΞ φοβ΄ Ρο. 

14, ἸΤερὶ μέτρων ἱπδουϊρίαιη μᾶροῦ Υ͂ ἐξηύρηνται 

Ῥα Ὁ ῬΥ. τὰ: 16. κονδύλου οι. παλαιςτοῦ οἴη. Ῥά 
16. πήχεος 17. ἐλαχιςτότερος Ῥά, ἐλαχιςετότατον Υ, 

ἐλαχιετώτερον Ρὺ δοιμ.Ὀ.ΥΐΥ͂ 18, μὲν καὶ οι. ΚΥ 19. 

ἡμίςει ῬΕῈ τρίτον καὶ λοιπὰ μόρια] εἰς τρίτον καὶ εἰς δ΄ 
. καὶ εἰς λοιπὰ μόριαθ!ς 21. ὁ κόνδυλος αϑᾳὰ6 δἀξῖτα οἵα. 

10 

20 
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4. Εἶτα] ὃ παλαιετής, ὃν καὶ τέταρτόν τινες κα- 

λοῦει διὰ τὸ τέεςαρας ἔχειν δακτύλους, ἢ διὰ τὸ εἶναι 

δ΄ τοῦ ποδός, τινὲς δὲ καὶ τρίτον διὰ τὸ εἶναι γ΄ τῆς 

ςπιθαμῆς᾽ ἣ γὰρ ςπιθαμὴ τρία τέταρτα ἔχει, ὃ δὲ 

ποὺς τέεςαρα. 
ὅ. Ἢ διχὰς δὲ ἔχει παλαιςτὰς δύο. ἤγουν δακτύ- 

λους ὀκτώ [κονδύλους τέεςαρας], καὶ καλεῖται δίμοι- 
ρον ςπιθαμῆς. λιχὰς δὲ λέγεται τὸ τῶν δύο δακτύ- 
λων ἄνοιγμα. τοῦ ἀντίχειρος λέγω καὶ τοῦ λιχανοῦ᾽" 

τοῦτο καὶ κυνόςτομον καλοῦεί τινες. 
6, Ἡ -ςπιθαμὴ ἔχει παλαιςτὰς τρεῖς, ἤγουν δακτύ- 

λους ιβ΄ [κονδύλους ἕξ]. 
{. Ὃ ποὺς ἔχει ςπιθαμὴν μίαν γ΄. ἤγουν παλαι- 

ςτὰς δ΄, [κονδύλους ὀκτώ,.]7 ἤτοι δακτύλους τς΄. 
8, Ὁ πῆχυς ἔχει πόδας δύο, ἤγουν ςπιθαμὰς 

δύο ὦω΄΄, παλαιετὰς ὀκτώ, [κονδύλους :ς΄.] δακτύλους 

λβ΄. 
οΤὸ βῆμα τὸ ἁπλοῦν ἔχει ςπιθαμὰς γ΄ γ΄, ἢ πό- 

δας β5, ἢ παλαιοςτὰς (΄4, [ἢ κονδύλους κ΄.] ἢ δακτύ- 
λους μ΄. 

1. τινες οχῃ. Υ͂. 2. πέεςαρες Ῥὸ ἢ διὰ τὸ ἀϑ84π6 

Δα τῆς ςπιθαμῆς οι. ΦΥ͂ δὄὅ. τέεςαρα] δ Ρὸ 6. δὲ 
οἴη. ῬΩΨ πσαλαι-τὰς δύ᾽ ἔχει Υ͂, παλαιετὰς β΄ ἔχει ΡΞ 
7. ὀκτώ] η΄ ῬΕΥ κονδύλους τέςεαρας οἴαθ. καὶ κα- 
λεῖτα!] καλεῖται δὲ 8. λιχὰς] διχὰς 110 υἱ δύο] β΄ 

ἘΡ 9, ἀντιχείρου ὶ ἃ 566. τη. 10, τοῦτο τινὲς κα- 

λοῦςι κυνόςετομον 2.6 (π γ»ιαπιδογὶέ ἄοππα κυνόςτο- 

μον: ο᾽ 65ΐ, 76 ογοῖβ, ἴα υγαῖε ἰ66οη), κοινόςτομον Ο 11. 

ἤγουν] ἢν 19. 1ΒΊ ιε΄ ῬΡὸ κονδύλους ἕξ οι. Ο 18. 
Ὅ οὔ: Ῥά - Υ1 καὶ 6389. καὶ ον" “ τἤγουν! ἤτοι ἘΦ 
14, κονδύλους ὀκτὠ οι. Ο ἤτοι] ἤγουν ΘῈ 15: Ὁ] 

Ἡ Ρὰά δύο] β΄ Ρ- ἤγουν] ἢ 5 10. δύο] β΄ Ρ“ 
ὀκτι] η΄ ῬΟΥ͂ κονδύλους ις΄ οι, 17. λβΊ λε Ὲ 18, 
ΥἹ τρεῖς ΡΕΥ͂ Υ᾽ΎἜ τρίτον Υἡ 19, ἢ κονδύλους κ΄ οχχ. Ο 
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10. Τὸ βῆμα τὸ διπλοῦν ἔχει πόδας ε΄, ἢ ςπιθα- 

μὰς ςω΄΄ ἢ παλαιετὰς κ΄, [ἢ κονδύλους μ΄,] ἢ δακτύ- 
λους π΄. 

11. Ὁ πῆχυς ὃ λιθικὸς ἔχει ςπιθαμὰς β΄, ἢ πόδα 
ἕνα πρὸς τῶ ἡμίςει, ἢ παλαιςτὰς ς΄, [ἢ κονδύλους 

ιβ΄] ἢ δακτύλους κδ΄. ὡςαύτως καὶ ὃ τοῦ πριςτικοῦ 
᾿ξύλου. ᾿ 

12, Ἥ ὀργυιὰ μεθ᾽ ἧς μετρεῖται ἣ ςπόριμος γῆ 

ἔχει ςπιθαμὰς βαειλικὰς θ΄ δ΄, ἢ πόδας ἑξ καὶ ςπιθα- 
μὴν α΄ δ΄, ἢ παλαιετὰς ἤγουν γρόνθους κζ΄ καὶ ἀντί- 

χειρον᾽ τουτέςετι τοὺς μὲν κς΄ ἐςφιγμένης οὔεης τῆς 

χειρός. τὸν δὲ τελευταῖον ἢ πρῶτον ἡπλωμένου καὶ 

αὐτοῦ τοῦ μεγάλου δακτύλου τῆς χειρός, ὃς δὴ καὶ 

λέγεται τέταρτον ςπιθαμῆς, ἔχει δὲ δακτύλους τρεῖς. 
ΡΝ Ρ 

μεθὸ δὲ ποιήςεις ὀργυιὰν ἐν καλάμῳ ἢ ἔν τινι ξύλῳ. 

μετὰ τοῦτο ὀφείλεις ποιῆςαι εχοινίον ἤγουν εὠὐκάριον 

δεκαόργυιον καὶ οὕτως μετρεῖν ὃν μέλλεις μετρῆςαι 

τόπον᾽ τὸ γὰρ εὠκάριον τῆς ςπορίμου γῆς δέκα ὀρ- 

εἰ Θὸ ὁ (ΥἹἹ ᾿δίμοίρον Υ΄. “κΊ εἴκοξι Ῥὰ 
ἢ κονδύλους μ΄ οχι. Ο Ὧ: Ὁ] ΉΡ δ. πρὸς οι. 

τῷ ἡμίςει] τῶν ἥμιςυ Ῥὰ, τὸ 5΄ Ῥϑ, «ἱ, ἢ κονδύλους 
ιβ΄ οἵα. 0. ὁ οι. Ρ6 85, Ἥ ὦν οὔργια (510) 
Ῥθ, ααἱ ροδίδἃ οομῃδίϑηξοι οὐργυιά μετρᾶται Βὰ 9. θΊ 
ἐννέα ΥΪ δ΄ τέταρτον Υ͂, οχ. Ρ'ὺὶ ἕξ ο. Ῥό 10. 
δ΄] τέταρτον ΡΟΥ͂ ἤγουν] ἤτοι Ρ6Υ͂ ἀντίχειρα ΡΕΥ͂ 
11, ἐςφηγμένης Υ 12. τὸν δὲ] τὸν ἡ Οὐ. ΒΟΥ 

πλωμένον Ρὰ 18. μεγάλου οἴη. Ρ6Υ͂ ὃς] ἧς Ῥὰ 14. 

τέταρτον λέγεται Ῥὸ τρεῖς] ΥῈ5 15.. μεθ᾿ δυάς π δὲ 
οἴ. Κ΄Υ͂ 10. μετὰ τούτου Ῥ’ οὐ δε]ιηδδῖαβ Ρ]Ϊη. Εχ. Ρ. 
4810 17. δεκαόργυιον] δέκα οὐργυιῶν Ῥ᾿, ὀργυιῶν 

δέκα οὕτω Ῥ6Υ μετρεῖν] μετρᾶν Ῥάᾷ, μετρῆςαι ΡΞ 

δα (ἢ. 6. 58] δ 5108) μέλλεις οτχ. Ῥὰ μετρῆςαι] με- 

τρεῖν Ῥθϑα 18. ὀργυιὰς δέκα Υ’ 
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γυιὰς ὀφείλει ἔχειν, τοῦ δὲ λιβαδίου καὶ τῶν περιο- 
ριςμῶν ιβ΄. 

.. 19. Καὶ μετὰ μὲν τοῦ δεκαοργυίου εχοινίου ἔχει 

ὃ τόπος τοῦ μοδίου ὀργυιὰς ς΄ μόνας, μετὰ δὲ τοῦ 

διυδεκαοργυίου ἔχει ὀργυιὰς «πη. 

14. Πλὴν οἱ βραχύτατοι καὶ πεδινοὶ τόποι μετὰ 
τοῦ δεκαοργυίου ςχοινίου ὀφείλουει μετρεῖεθαι᾽ οἱ δὲ 
“περιοριςμοὶ τῶν προαςτείων καὶ τῶν χωρίων τῶν 

ὁλογύρως μετρουμένων μετὰ τοῦ δωδεκαοργυίου 

ςχοινίου διὰ τὸ εὑρίεκεεθαι ἔεωθεν τῶν περιοριεμῶν 

αὐτῶν πολλάκις ξηροχειμάρρους καὶ ῥύακας καὶ λό- 

χμας καὶ ἀχρήςτους τόπους. ἂν δὲ καὶ μετὰ τοῦ δε- 

καοργυίου εχοινίου μετρηθῶειν. ὀφείλουειν ὑπεξαι- 

ρεῖςεθαι εἴτε ἀπὸ τοῦ ἀναβιβαςμοῦ τῶν εὠκαρίων 

κατὰ τ΄ ε«ὐκάρια εὠκάριον α΄, εἴτε ἀπὸ τοῦ μοδιςμοῦ 

κατὰ δέκα μόδια μόδιον ἕν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. 

15. Δεῖ δὲ γινώεκειν, ὅτι ὃ «πόριμος μόδιος ἔχει 

λίτρας τεςςαράκοντα᾽ μία δὲ ἑκάςτη λίτρα ςπείρει γῆν 

ὀργυιῶν ε΄. 

1. τοῦ δὲ λιβαδίου] τοῦ δ΄ ἐμβαδίου ῬῈ τῶν περι- 
οριςομένων Ῥά, τὸν περιοριςμὸν Υ 8. δεκαουργίου Ῥὲ 4 

ΡΥ. τὰ.. δεκαουργυιαίου Ιᾷοϑτι ἃ 566. τῇ, (1 ϑιηααθ ᾿πΈγ8), 

δεκαοργυιϊιαίου 86 ςχοινίου] εωκαρίου Υ 4. ὁ ομι. ΒΘ 
ςἼ διακοςείας Ῥὲ καὶ δηΐα μόνας δᾶ. ΡΞ ὅὄὅ. δωδε- 
καοργυίου] {β ὀργίου Ῥά, δωδεκαουργυιαίου Ρ6 (ἰξϑιηαὰθ 
1ηγ8) ςπη] «πρὸ 8Β. καὶ τῶν χωρίων οἴα. ῬῈ6Σ 10. 
Ῥοβὺ ςχοινίου Ρά 444. ὀφείλουςι μετρεῖεθαι περιοριςμέ- 

νών Ῥὰ 11, καὶ λόχμας οἱ. Υ͂ λόχμας] λοΥχ οὐχ 

ΘοΥΤαρίο οοιηροηᾶϊο Ρὰ 12, ἀχρίετους Ῥϑῥ, ἀκρίετους Ῥὰ 
ἂν] αἱ Ῥό, εἰ ῬΡά ἂν δὲ καὶ ἀϑᾳι6 δᾶ αἰτίας οἴη. 118. 
μετρηθῶει Ῥάς 15. ροβὺ μοδιςμοῦ Ῥὲ 844. ὑπεξαιρεῖεθαι 

16. 7 Ὁ ὉῬἘῈ τῇ, ΔΕΙ͂] Χρὴ Υ΄ ΒΡ ΘΕ ΥΡ τ .16; 
ΕἼ πέντε ἘΞ 
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10. Πλάτος γὰρ καὶ μῆκος ὀργυιῶν πέντε ποιοῦςει 

λίτραν μίαν. ᾿ 

Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν κι΄ ποιοῦει λίτρας β΄. 

Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ιε΄ ποιοῦει λίτρας γ΄. 
[ῆδθο δαάθπι γαϊίοπα «αϊηΐθ ΟΥΟΎ 5 5ἰπ ρα] σααθ 1115. ὅ 

8Δ4α1{15 οοπεἰπυδηίαγ 8Δ4:] 

Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ρ΄ ποιοῦει λίτρας κ΄. 
ΤΠλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν «ς΄ ποιοῦει λίτρας μ΄. 
[δες οοηζθπδγιπὶ ΟΥ̓ΡΎ ΑΓ Γαίΐοπ6 σΟμ ἰππιδηΐαν δ4:]} 

Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν α ποιοῦει λίτρας ς΄. 10 

11. Αἱ ς΄ ὀργυιαί εἰει τόπος μοδίου ἕνός 
Αἱ τ΄ ὀργυιαί εἰει τόπος μοδίου ἑνὸς 8. 
Αἱ υ΄ ὀργυιαί εἰει τόπος μοδίων β΄. 
Αἱ φ΄ ὀργυιαί εἰει τόπος μοδίων β΄ 5. 
Αἱ χ΄ ὀργυιαί εἶει τόπος μοδίων γ΄. 1 

Αἱ ψ΄ ὀργυιαί εἰει τόπος μοδίων τ΄ 5. 

Αἱ ὠ΄ ὀργυιαί εἰςει τόπος μοδίων δ΄. 

Αἱ 2΄ ὀργυιαί εἰει τόπος μοδίων δ΄ 5. 
Αἱ α ὀργυιαί εἰει τόπος μοδίων ε΄. 

1, γὰρ οὕ. ΚΥ 7. ὁὰ ααδ6 βΌρΡΓα ἀϑατι6 δ ἤμπρηι 

Ρουβουρία βαμὺ 5015 παροὺ Ῥά; 1ῃ Ῥὸ δ. ἔδῦυ]α 5ῖο οοῃ- 
ἀππδύαυ: 

ἸΤλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ρ΄ ποιοῦςι λίτρας κ΄ ἤτοι 
μόδιον 5 (ἤγουν μοδίου τὸ ἥμιου Υ). 

ἸΤλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ς΄ ποιοῦει λίτρας μ΄ ἤτοι 
(ἤγουν Υ) μόδιον α΄ (ἕν γ). 

Ηδθο οϑηθηδυατη ΟΥ̓ΡΥΙΘΙΌΤΩ Ὑϑύϊου 6 84 γτη11]6 ΟΥ̓ΡΎΪΔ5, 

ἀθΊΠΟΘΡΒ. 51ΠΡῚ]15. τ] 108 ΟΥ̓ΡΥΪΔΥαΤα Θ 4 α 1018 ΘΟΠ Πα ΘΏΤΌΥ 

84: ς 

Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ἃ ποιοῦςι λίτρας β ἢ (ἤ- 

γοῦν Υ) μόδια ν΄. (Ηἴδο εβὲ βπῖβ ἤδθυ]δα ἰπ ΡΕ6Υ.) 

. 18, μοδίου Ῥὰ 14, μοδ΄ Ῥὰά :οιηαὰςα ᾿ηΐγϑ. 
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9, Ῥγναφηῃιοηίμηι 6 οὐ ομα. 

ΕἼ ῬΙῸΪ]. 8 28.) 

Δεῖ γινώςκειν ὅτι ἣ ὀργυιὰ ἔχει ςπιθαμὰς θ΄ ὃ 

παλαιςτὰς κη΄ ἐχούεης τῆς πρώτης παλαιετῆς τς 
ὅ θήκην κονδύλου. Καὶ ἄλλως. ἀνὴρ μέςος μήτε κον- 

τὸς μήτε μακρὸς εταθεὶς ὄρθιος ἐκτεινάτω τὴν δεξιὰν 

αὑτοῦ χεῖρα ἄνω. καὶ ἔνθα ἂν φθάςῃ τὰ ἄκρα τῶν 
δακτύλων αὐτοῦ. ἐκεῖ ἐςτι μέτρον δικαίας ὀργυιᾶς. 

Καὶ ἄλλως. λαβὼν εςχοινίον ἢ κάλαμον ὃ τῆς μέςεης 

10 ἡλικίας ἀνὴρ πατηςάτω τὴν ἄκραν ἐν τοῖς δακτύλοις 

τοῦ ποδὸς αὑτοῦ. εἶτα ἀναβιβαςάτω τὸ «εχοινίον 

ἄχρι τοῦ ὥμου αὑτοῦ. εἶθ᾽ οὕτως καμψάτιυ τοῦτο 

ὄπιεθεν ἄχρι τοῦ κώλου αὑτοῦ. καὶ ποιήςει ὀργυιὰν 

πάνυ δικαιοτάτην. 

γ ἢ 

1ῆ 10. Ταϑιΐα Ποροπίαπα ΚΓ. 

(γ146 ρῥγ0]. 8 29.) 

1. Εἰεὶ δὲ καὶ μέτρα τάδε δάκτυλος, κόνδυλος, 

παλαιςτή. διχάς. ςπιθαμή. πούς, πῆχυς. βῆμα. ὀρ- 

γυιά. εὠκάριον. πλέθρον, ἰούγερον,. δίάυλος, «τά- 

90 διον, ἄκαινα. μίλιον. εχοῖνος καὶ παραςάγγης.. 

2, Τὸ πλέθρον εὠωκάριον α΄ ς΄. 

ὃ. Τὸ ἰούγερον τ΄ καὶ γ΄. 

4, Ὃ δίαυλος ετάδια β΄. 

Ὁ... [ὃ «τάδιον ι΄ εωκάρια. 

4, προςθήκης κόνδυλον οοσᾷ. Π. αὐτοῦ οοἄ. δὲ πῖο 

οὖ ᾿ἰηΐγα 10. ἐν τοῖς] ἐντὸς οοᾶ. 12, τοῦ ὦὥμου] τῆς 

ὄμου οοᾶ. 14, δικαιότατον οοᾶ. 
11. καὶ οἴῃ. 7.6 18. οὐργυιά δ 19, πλεῦθρον Ρ-, 

ἰθιπαὰθ 1 21. α΄." ς΄ 26, α΄.“ ιε΄ Ῥὲ ((δδβΐε 26), α΄ ὦ 
ἴεΡὸ 98. δύο 26 34. κ εὠκάρια] το Ῥ΄, -ἥς ἘΞ 
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60. Ἡ ἄκαινα επιθαμὰς ιτς΄. 
(. Τὸ μίλιον ζ΄ 5 «τάδια. 
8, Ὁ εχοῖνος μίλια δ΄ καὶ ὃ παραςάγγης δ΄. 

1. Ταδιία Πογοπέαπω ΚΠ]. 
(146 ῥγο]. 8 80.) 

Τίνα μέρη τῶν ἐν τοῖς μεγέθεει μετρήςεων καταμε- 
οτος τροῦντα τὰ ὅλα; 

1. Τῶν δὲ ἐν τοῖς μεγέθεςει μετρήςεων μέρη κα- 

ταμετροῦντα τὰ ὅλα ἐςτὶ τάδε᾽ δάκτυλος, παλαιςτή, 

ςπιθαμή. πούς, πῆχυς, βῆμα. ὀργυιά. πάντων δὲ 
ἐλαχιςτότερόν ἐςτι δάκτυλος᾽ διαιρεῖται δὲ καὶ εἰς 

μέρη ἔςθ᾽ ὅτε μὲν γὰρ καὶ 5 καὶ Υ΄ καὶ λοιπὰ μόρια. 

εἰεὶ δὲ καὶ ἕτερα μέρη ἐπινενοημένα τιςεὶ τάδε ἄμπε- 

λος. πάςςον, ἄκενα. πλέθρον. ἰούγερον,. ε«τάδιον. 

μίλιον. εχοῖνος, ςχοῖνος ΠΕερεικὴ καὶ ςχοῖνος Ἑλλη- 

νικὴ καὶ λοιπά. 
Τί τῶν εἰρημένων ἕκαςετον δύναται; 

2, Κατὰ μὲν τὴν παλαιὰν ἔκθεειν παραλιπόντες 

τὰ περιςςὰ τὴν νῦν κρατοῦςαν δύναμιν ὑπετάξαμεν. 

9. Ὃ παλαιςτὴς ἔχει δακτύλους δ΄. 

4, Ἣ ςπιθαμὴ ἔχει παλαιςτὰς τρεῖς, δακτύλους 

18; 
ὅ. Ὃ ποὺς ἔχει ςπιθαμὴν α΄ τ΄, παλαιςτὰς δ΄, δα- 

κτύλους ις΄. 

ὡ κ5. ὁξόδιῳ} -Ζύ κι Θ.  ΡῚ τ ϑθ. ΡΒ, οἰζειετῖθν. 26 
ΘρτΟ. Ὅπι:, ἘΡ ἃ 

6. τοῖς] ταῖς ΡῈ 7. ροβὲ ὅλα 844. κεφα ῬΡ 8, 
Τῶν] Τὸν Ρο, Τὰ 26 6 γε8ῖ. ἃ 1θο. ἢ. ἐν οἴχῃ. 6 τῶν 
δηΐθ μετρήςεων «αἅ. ῬΡο Χὲ μέρη οι. ῬΡὸ δ)6 10. 
πάντων] πάν... Ῥ- 11. ἐςτιν ὁ δάκτυλος Ρὺ καὶ ϑδῃηΐθ 

εἰς μέρη οἴ. ζ2.6 18, δὲ οαι. ῬΡὸὺ 14, παςςὸν ΧΖ6 1. 

μήλιον ΡΒ 21, τρεῖς] γ΄ Ρὸ 26 

ΒΟΕΙΡΤ, ΜΕΤΒΟΙ,. 1. 15 

10 

1ὅ 

20 



10 

1ὅ 

20 

ὝὝ ἷ 
" 

πον οὐδόν νειν. υγ....- 
εὐ ῥ ψὴν ψνν Τ᾿ 
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0. Ὁ πῆχυς ἔχει πόδας β΄, ςπιθαμὰς β΄ υζ΄. δα- 
κτύλους λβ΄. ἐὰν 

{. Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν ἕνα. πόδας β΄, ςπιθαμὰς 
Β΄ υν΄: 

8, Ἢ ὀργυιὰ ἔχει βήματα β΄ δ΄. πήχεις β΄ δ΄. πό- 

δας δ΄ 8, ςπιθαμὰς ς΄. δακτύλους οβ΄. 

9. Ἢ ἄμπελος ἔχει ὀργυιὰν α΄ θ΄. βήματα β΄ 5. 
᾽ ’ ν , ἤ ν ’ " 

πόδας ε΄, ςπιθαμὰς ς υ΄. παλαιετὰς κ΄. δακτύλους τ΄. 

10. Τὸ πάςεον ἔχει ἄμπελον α΄ ε΄. ὀργυιὰν α΄ γ΄, 

βήματα τ΄, πήχεις γ΄, πόδας ς΄, ςπιθαμὰς η΄. παλαι- 
«τὰς κδ΄, δακτύλους ας΄. 

11. Ἡ ἄκενα ἔχει πάςςεα β΄, ἀμπέλους β΄ τί τε“, 
ὀργυιὰς β΄ 5 ς΄. βήματα ς΄, πήχεις ς΄, πόδας ιβ΄. ςεπι- 

θαμὰς ις΄. παλαιςτὰς μη΄, δακτύλους ραᾳβ΄. 
12, Τὸ πλέθρον ἔχει ἀκένας ρ΄, πάςκεα ς΄, ἀμπέ- 

λους «μ΄, ὀργυιὰς ςξς΄ ὦ΄, βήματα χ΄, πήχεις χ΄. πό- 

δας ας΄, ςπιθαμὰς αχ΄, παλαιςτὰς δω΄, δακτύλους ἃ 

θς. 
1. Τὸ ἰούγερον ἔχει ἀμπέλους υπ΄, πάςςεα υ΄, 

ὀργυιὰς φλγ΄ γ΄, πλέθρα β΄, ἀκένας ς΄, βήματα ας΄, 
πήχεις ας΄, πόδας βυ΄. ςπιθαμὰς γςε΄, παλαιςτὰς θχ΄, 

δακτύλους Υ͂ ηυ΄. 
14. Τὸ «τάδιον ἔχει ἀμπέλους ρκ΄, πάςεα ρ΄. ὀρ- 

᾿Ὶ ͵ Ψ ᾿ ΡῚ , ΄ ’ , 

γυιὰς ρλγ΄ γ΄. πλέθρου 5. ἀκένας ν΄, βήματα τ΄, πή- 

1. πύχης ΡΡ ὠθὍ7 β΄ Ῥὸ 26 (816 οὔϊδιη ἱπέγ8) ὅ. 
πήχυν ῬΡ, 8, 5 Ὁτη, ῬΡ , δακτύλους} πὸ ΡῈ. 7. ὀργ᾽ ᾿ 
ῬΡ, ὀργυιὰς Ρο26 9, ὀργυιὰς ῬόΖ6 α΄ οτῃ. ῬΡ 12. 
ἄκαινα Ῥο6 (5815 οὐΐϑιη ἴῃ) Υ΄ οἵα. ῬΞ 14, παλαι- 
ἘΡδΕ] πάζοςὰς Ῥε-. ἴδ Ἀτάζςξας Ῥο΄ 1δ. 1 Δ Ῥοο ν 
ς΄ 26 πήχεις χ' οι. ΡῈ 17. ἃ θ.] ἃ Ὁ θε: Ρὸὲ 290. 
Υ1 Δ ΡΟΣ. 21 θχ΄. δακτύλους, ὁτα. ῬΡ- “Ὁ 7 Δ᾽ Ῥε 
πλέθρα ῬΡΖ6, πλε' Ρόὸ ἄκαινα Ῥὸ 
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χεις τ΄, πόδας χ΄, ἐπιεαιρίε ων, παλαιετὰς Ββυ΄, δακτύ- 
λους θχ΄. 

15, Τὸ μίλιον ἔχει «ταδίους ζ΄ 5. πλέθρα τς 5. ὃ΄- 
ἀκένας τοε΄, πάςςα ψν΄, ἀμπέλια 2)’, ὀργυιὰς α, 
βήματα βεν΄, πήχεις βεν΄, πόδας ὅθι ςπιθαμὰς ς, ὅ 

παλαιςτὰς ἃ η. δακτύλους ᾿ὡ τὶ 
ἣι “ςῳ ΑΚ 

10. Ἐν ευντόμῳ δὲ ἔχει ἕκαςτον οὕτως ὡς προ- 

είρηται κατὰ τὴν νῦν κατάεταειν τῆς γεωμετρίάς εἴτ- 
ουν τῆς ἀπογραφῆς τοῦ κίνοου. 

11. Μετὰ τὸν δάκτυλον. ὅς ἐςτι μέρος ἐλάχιετον 10 

πάντων. ἔςτιν ὁ παλαιςτής, ὃν καὶ τέταρτόν τινες 

καλοῦει διὰ τὸ τέςςαρας ἔχειν δακτύλους. 

18, Μετὰ τοῦτον ἣ ςπιθαμὴ παλαιςτῶν γ΄. 

19, Εἶτὰ [ἐν κεφαλαίῳ] ὁ ποὺς ἔχει παλαιςτὰς δ΄. 
20. Εἶτα ὁ πῆχυς ἔχει πόδας β΄. παλαϊζτὰς η΄. 

21, Βῆμα ἴεον τοῦ πήχεως. 

22, Ὀργυιὰ ἔχει πόδας δ΄ 8, παλαιςτὰς ιη΄. 

25. Ἄκενα πόδας ιβ΄. παλαιςτὰς μη΄. 

24, "Ἄμπελος ἔχει πόδας ε΄. παλαιςτὰς κ΄, 
20. Πάςςον ἔχει πόδας ς΄. παλαιετὰς κδ΄. 
20. Πλέθρον πόδας ας΄, παλαιςτὰς δω΄. 
21. Ἰούγερον πόδας βυ΄, παλαιςτὰς θχ΄. 

28, (τάδιον πόδας χ΄. παλαιςτὰς βυ΄. 

29, Μίλιον πόδας δφ΄. 

8. μήλιον. Ῥό «τάδια Ρο 7.6 4, ἄκαινα Ῥο ἀμπ 

Ῥο, ἀμπέλους ε ὅ., βήματα βετ΄, πήχεις ἐπ΄ ῬΡΡ ΤῈ 
οὕτως οἵα. 6 8. εἴτουν] ἤτουν ΡΟ 16 11. τέταρ- 

τον] δ΄ ΡΡ 14. Εἶτα ἀϑαι6 δὰ δ΄ οἴω, Ρὸζ6 19. ἔχει 
οἵη. ΡὸΖζ6 20. Ἰ]Πάςςον] πλεθ΄ Ρὸὺ 24, μήλιον Ῥ- 

19: 
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12, Ἐγαρηιοηΐμην ὧδ φιοά»" αἰ οἵ ομϑὲοῖδ ὨλΘΉ 511") }5 
φγϊουὶ ἰαδμΐαθ βιυιδἱμηοἴμηι. 

(146 Ρυο]. 8 82.) 

Εὐθυμετρικά, ἐμβαδομετρικὰ καὶ ςετερεομετρικά. 

ὅ 1. Ὃ παλαιςτὴς ὃ εὐθυμετρικὸς ἔχει δακτύλους 
δ΄, ὃ ἐπίπεδος δακτύλους ις΄, ὃ δὲ ετερεὸς δακτύλους 

ξδ΄. 
2, Ὅ ποὺς ὃ εὐθυμετρικὸς ἔχει παλαιςτὰς δ΄. δα- 

κτύλους ις΄" 

10 ὃ. Ὃ δὲ ἐπίπεδος ἔχει παλαιςτὰς :ις΄, δακτύλους 

ονς΄. 
4. Ὃ δὲ ετερεὸς ποὺς ἔχει παλαιςτὰς ξδ΄. δακτύ- 

λους δας΄. 
δ. Ὃ πῆχυς ἔχει ὃ εὐθυμετρικὸς πόδας β΄. παλαι- 

15 «τὰς η΄, δακτύλους λβ΄. 

0. Ὃ δὲ ἐπίπεδος πῆχυς ἔχει πόδας δ΄. ΣΟΤΩΝ 

ξδ΄, δακτύλους ακδ΄. 
{. ὋὉ δὲ ετερεὸς πῆχυς ἔχει πόδας η΄, παλαιςτὰς 

φιβ΄, δακτύλους Ὑ βψξη΄. 

90 18. Ταδιίω Πογοπίαπα Κ11]. 

(γἱ6 ρυοὶ. 8 81.) 

Ὃ παλαιςτὴς ἔχει δακτύλους ὃ΄. 
Ἢ επιθαμὴ παλαιςτὰς γ΄. 
ὋὉ ποὺς ςπιθαμὴν α΄ γ΄. 

ὋὉ πῆχυς πόδας β΄. ςπιθαμὰς β΄ ὦ΄΄. 
. Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν ἕνα. 

Ρ") 

ΨΌΡΕ ΟϑῊ Ἐπὶ 

ἃ. δ: δὲ ςτ, ὃ. ξδ΄ ὅῶ Βν 1 ςνεΊ ξδ᾽ Ῥὲ 15. 
τ 1 ὯΞ ῬΡ, ακδ' ῬεΞ 17: αΚδ ρκὃ΄ Βο “᾿. 48. πῆχυε!. - 
ποῦς ῬΡ 19. ΦΙβ1] δοβ Ῥὲ Ὑβψκη Τῆς ΓΒΨψδ: Ῥε, 

2ὅ, Ὁ] ἡ οοᾶ. 20, πήχην ἵνα οοᾶ. 

! 
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τ 6, Ἡ ὀργυιὰ βήματα β΄ δ΄, πόδας δ΄ 3. 
1. Ἢ ἄμπελος ὀργυιὰν α΄ θ΄, βήματα β΄ 8. 

8, Τὸ πάςοον ἄμπελον α΄ ε΄. 
9, Ἢ ἄκαινα πάςεα β΄. 

0. Τὸ πλέθρον ἀκαίνας ρ΄, πάςςα ς΄, ὀργυιὰς εξς΄ ὅ 

υσ΄, βήματα χ΄. β 
11. Τὸ ἰούγερον πλέθρα β΄. 

12, Τὸ «ετάδιόν ἐςτι πλέθρου τὸ 8. 

18, Τὸ μίλιον «τάδια ζ΄ 8, πλέθρα τ΄ 8 δ΄. 

14. Ταδιΐα Εποϊὲ ἐριδωία, 5ἰηι 5 ΗοΥΟηαηας 11. 10 

» (146. ῥγῸ]. 8 38.) 

Εὐκλείδου εὐθυμετρικά. 

1, Τῶν εὐθυμετρικῶν διαςτημάτων μέτρα ἐετὶ 

τάδε: δάκτυλος, παλαιςτής, ςπιθαμή. πούς, πῆχυς, 

βῆμα. ὀργυιά. ἄκαινα. πλέθρον, «τάδιον, μίλιον. 18 
2, Τούτων δὲ ἐλάχιετόν ἐςτι δάκτυλος. 
9. Ἔχει μὲν ὃ παλαιςτὴς δακτύλους δ΄, οὐγγίας γ΄. 
4. Ἢ δὲ ςπιθαμὴ ἔχει παλαιςτὰς γ΄, δακτύλους ιβ΄. 

οὐγγίας θ΄. 

ὃ. Ὁ δὲ ποὺς ἔχει παλαιςτὰς δ΄, δακτύλους ις΄. 20 

οὐγγίας ιβ΄. 

6. Ὁ πῆχυς ἔχει πόδα α΄ (. 

(. Τὸ βῆμα ἔχει πήχεις β΄, πόδας γ΄. 

ὃ. Ἢ ὀργυιὰ ἔχει πήχεις δ΄, πόδας ς΄. 
9. Ἢ ἄκαινα ἔχει πήχεις ς΄ β΄, πόδας τ. οὔ 

1. 5] ὥ οοἄἅ. 8. πάςςον] ποςὸν οοἅ. εἴ ποῃ 88- 
ἐϊβ ρϑυβρίουθ βουϊρίστη ἴῃ οοᾶ,; θ΄ ἸΘρθυθ 5101 υἱϑιιβ θϑὺ 26 
4. ἄκενα οοἅ, ἃ ρ΄. ᾿ι. ποςὰ β΄ οοᾶ. (πιϊηΐτηθ πόδας ξ 
αυοᾶ Ἰερὶν 26) ὅ, παςὰ Γ΄ οὐργυιάς οοά. 6. Ἵ 
Φὥ οοἅ. ΧΊ τριάκοντα οοὔ, 7. πλεύθρα οοᾶ. 8, 
πλευθρον τὸ Φ, οοά. 
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10. Τὸ δὲ πλέθρον τὸ εὐθυμετρικὸν ἔχει πήχεις 
ξς' β΄, πόδας ρ΄. 

11. Τὸ ετάδιον ἔχει πλέθρα ς΄. ὀργυιὰς Ῥ΄, πήχεις 
υ΄, πόδας χ΄. 

12, Τὸ μίλιον ἔχει ςτάδια ζ΄ (, πόδας δφ΄" τὸ δὲ 

Ῥωμαϊκὸν μίλιον ἔχει πόδας εὐ [τὸ καλούμενον παρ᾽ 

αὐτοῖς]. 

18. Τοῦ δὲ ποδός ἐεςτιν εἴδη γ΄ εὐθυμετρικός, ἐπί- 
πεδος, «ετερεός. εὐθυμετρικὸς μέν ἐετιν ὃ ἔχων μῆ- 

κος [καὶ πλάτος7᾽ τούτῳ δὲ τὸ μῆκος καταμετρεῖται. 
ἐπίπεδός ἐςτιν ὃ ἔχων μῆκος ποδὸς α΄, πλάτος πο- 

δὸς α΄" τούτῳ μὲν τὰ ἐπίπεδα ςχήματα καταμετρεῖται. 

ὃ δὲ «τερεὸς ποὺς ἔχει μῆκος ποδὸς α΄, πλάτος πο- 
δός α΄, βάθος ποδὸς α΄“ τούτῳ δὲ τὰ ετερεὰ ςχήματα 
καταμετρεῖται' χωρεῖ δὲ ὃ ετερεὸς ποὺς κεράμιον α΄, 

μοδίους γ΄" ἕκαςτος μόδιος ἀπὸ ξεςτῶν ᾿Ιταλικῶν 

ἀριθμῷ ις΄. 

15. Ργαρσηιθηζμην ἐμοον ἷὲ αμοίογὴδ 46 Ὠγ6Ή81)"18. 

(γ46 ῥυο]. 8 84.) 

Περὶ πηλικότητος μέτρων. 

1. Ἢ παλαιςτὴ ἔχει δακτύλους δ΄. ὃ γὰρ δάκτυ- 
λος ἀρχὴ καὶ οἷον μονάς. - 

2, Ἢ επιθαμὴ ἔχει παλαιςτὰς γ΄, ἤγουν δακτύ- 
λους ιβ΄. 

8. Ὃ ποὺς ἔχει ςπιθαμὴν μίαν καὶ ἐπέκεινα πα- 

8. πλέθρα 57 πὸ ξ οὐπὶ βυργαϑουϊρίο Χ Ῥὸ 1[0. καὶ 
πλάτος] ποδὸς α΄ Ἰασοηᾶππι νἱ θα. τούτῳ] τούτου Ῥὸ 
12. τούτῳ] ταῦτα ῬΡὺ 14. βάθος ποδὸς α΄ οπι. Ῥὸ τού- 
τῷ] τούτου Ῥὸ 21. Ἢ οἸ]ίπη ταρτο ΠΙαῦογα δρρίοίαμ ονἃ- 
παϊδ, ᾿τϑιμααθ ἱπέτα ἔθ ἀρίααθ Πἰίοταθ ταῦτδθ 1η10181685 
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λαιςτὴν μίαν, ἤγουν παλαιςτὰς τέςςζαρας, ἤγουν δα- 
κτύλους ις΄. 

4, Ὁ πῆχυς ἔχει πόδα α΄ 5. ἤγουν ςπιθαμὰς β΄. 

ἤγουν παλαιετὰς ς΄. ἤγουν δὐντύλδυς κὃ΄. 

5, Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν α΄ καὶ ἐπέκεινα πόδα α΄, 
ἤγουν πόδας β΄5, ἤγουν ςπιθαμὰς γ΄ καὶ ἐπέκεινα 

παλαιςτὴν μίαν. ἤγουν παλαιςτὰς δέκα, ἤγουν δα- 

- κτύλους μ΄. 

0. Ἢ ὀργυιὰ ἔχει βήματα β΄ καὶ ἐπέκεινα πόδα α΄, 

ἤγουν πήχεις δ΄, ἤγουν πόδας ς΄. ἤγουν ςπιθαμὰς 
ὀκτώ. ἤγουν παλαιςτὰς κδ΄, ἤγουν δακτύλους ας΄. 

. Ἢ ἄκαινα ἔχει ὀργυιὰν α΄5 καὶ ἐπέκεινα πόδα 

α΄, ἤγουν βήματα δ΄, ἤγουν πήχεις ς΄ καὶ ἐπέκεινα 

πόδα α΄, ἤγουν πόδας τ΄, ἤγουν ςπιθαμὰς ιγ΄ καὶ ἐπέ- 

κεῖνα παλαιςτὴν μίαν, ἤγουν παλαιςτὰς μ΄, ἤγουν 

δακτύλους ρξ΄. 

8, Τὸ πλέθρον ἔχει ἀκαίνας ι΄, ἤγουν ὀργυιὰς ις΄. 

ἤγουν βήματα λη΄ καὶ ἐπέκεινα πόδα α΄, ἤγουν πήχεις 

ξὸ΄, ἤγουν πόδας ης΄. ἤγουν ςπιθαμὰς ρκη΄, ἤγουν 
παλαιςτὰς τπδ΄, ἤγουν δακτύλους αφλς΄. 

9. Τὸ «τάδιον ἔχει πλέθρα ς΄, ἤγουν ἀκαίνας ξ΄, 
ἤγουν ὀργυιὰς ρ΄, ἤγουν βήματα «μ΄, ἤγουν πήχεις 
υ΄, ἤγουν πόδας χ΄, ἤγουν ςπιθαμὰς ὠ΄, ἤγουν παλαι- 
«τὰς βυ΄, ἤγουν δακτύλους θχ΄. 

10. Τὸ μίλιον ἔχει «τάδια ζ΄, ἤγουν πλέθρα μβ΄, 
ἤγουν ἀκαίνας υκ΄, ἤγουν ὀργυιὰς ψ΄, ἤγουν βήματα 

χπ΄, ἤγουν πήχεις βω΄, ἤγουν πόδας ὃς΄, ἤγουν 

ςπιθαμὰς εχ΄, ἤγουν παλαιςτὰς ἃ σω΄, ἤγουν δακτύ- 

λους  Ζς. 

8. α΄] ας΄ οοᾶ,, ἥμιεουν ΔΜ 12, πόδα] πο οὐ 
ΒΌΡΓΑΒΟΥ, Δ΄ οοᾶ,, ποδ. Ζ.6}{ὺΠ]ΦΡ ἰάδοταααθ πῆγα ϑϑορίαβ 
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11. "ἔνιοι δὲ τὸ μίλιον ἑπτὰ καὶ ἥμιςυ «τάδια λέ- 

γουειν ἔχειν. 

12, ΤΤάλιν δὲ ἐξ ἱετορικοῦ τοῦ Εὐτροπίου, ὃν 

μετέφραςε Τ]αιάνιος. εήμαινε ὅτι τὰ εημεῖα μίλια κα- 

ὅ λοῦςει Ρωμαῖοι" τὰ α γὰρ οὕτως ὀνομάζουει. τοςού- 
τοις βήμαςι ευμμετρούμενοι τὸ εημεῖον. 

18. Ἐκτὸς δὲ τῶν προδηλωθέντων μέτρων ἐςτὶ 

καὶ ὃ λεγόμενος παρὰ τοῖς παλαιοῖς δίαυλος, καὶ εη- 

μαίνει «τάδια β΄, ὡς καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος 

10 δῆλον. τὸ γὰρ αὐτὸ «τάδιον δὶς ἐπανατρέχων ὃ 
ἀθλητὴς ἐλέγετο διηνυκέναι τὸν δίαυλον. 

14. Καὶ ὃ δόλιχος. οὗτος δέ ἐςτι ςταδίων ιβ΄. 
16. Καὶ ὃ παραςάγγης, μέτρον Περεικόν, ἔχει 

«τόδια λ΄, ἤγουν μίλια δ΄. 

Ἴ ΔΒ 16. Καὶ ἣ παρ᾽ ἡμῖν ἐπινενοημένη εἰς ὑπουργίαν 
τῶν βαειλικῶν προςτάξεων ἀλλαγὴ διὰ τῶν κοντού- 

ρων μίλια ς΄. ἤγουν ετάδια με΄. 

160. Ταδεΐα Τωϊαγηὲ Αϑοαϊοηίίαθ. 
(γ146 ρυο]. 8 88.) 

90 Ἐππαρχικὰ ἀπὸ τῶν τοῦ ᾿Αςκαλωνίτου ᾿Ιουλιανοῦ 

τοῦ ἀρχιτέκτονος ἐκ τῶν νόμων ἤτοι ἐθῶν τῶν ἐν 
Παλαιςτίνῃ. 

Πρῶτον περὶ μέτρων. 

1. Ὅτι ὃ δάκτυλος πρῶτός ἐςτιν ὥςπερ καὶ ἣ 

ο5 μονὰς ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν. 

ὠ 
1, δα νοῦρὲ Ἔνιοι δὲ τὸ μίλιον ἑπτά, αὐδ86 οχίσγθιηο 

70]. 1144 Ἰοραμίαγ, 80 8116 τθϑπὰ μᾶθς δαβουίρία βϑαμῦ: 

ἀπὸ Ἰερουςαλὴμ- μέχρι Βιθανίας «τάδια ξ΄ ἤγουν μίλια η΄. 
ἡ ὁδὸς τοῦ ςαββατοῦ μιλ΄.. .... (μ86ςα Ἰαρὶ πο ροβϑιηῦ) 

8. ὃν] οὗ οοἅ. ΖΜ 4. εήμαινε] «εημ΄ οοἄ., ἰΐδια 8 ὅ. 
ἃ οοἅ, 16. βαειλικῶν οοἄοχ αἰ Ή 0111 αυϊᾶθιι, 568 Βαυᾶ 
ΔΥΛΌΪΡΙΟ ΘΟΙΩΡΘΠαΙΟ βοσιρίσμα, μὰ ζΖ6}ἘΠ 
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. Ἡ παλαιςτὴ ἔχει δακτύλους δ. 
8, Ὁ πῆχυς ἔχει πόδας α΄ 8, ἤτοι παλαιςτὰς ς΄. 
4. Τὸ βῆμα ἔχει πήχεις β΄, ἤτοι πόδας γ΄, παλαι- 

«τὰς ιβ΄. 

δ, Ἢ οὐργία ἔχει βήματα β΄, ἤτοι πήχεις δ΄, ἤτοι 
πόδας ς΄. ἤγουν ςπιθαμὰς θ΄ δακτύλους δ΄. 

6. Ἢ ἄκαινα ἔχει οὐργίας α΄ 5. ἤτοι πήχεις ς΄, 
ἤτοι πόδας θ΄, παλαιετὰς λς΄. 

1. Τὸ πλέθρον ἔχει ἀκαίνας τ΄, ἤτοι οὐργίας ιε΄, 

ἤτοι βήματα λ΄, πήχεις ξ΄, πόδας α΄. 
8, Τὸ «ετάδιον ἔχει πλέθρα ς΄, ἤτοι ἀκαίνας ξ΄. 

ἤτοι οὐργίας ρ΄, βήματα ς΄, πήχεις υ΄, πόδας χ΄. 

9, Τὸ μίλιον κατὰ μὲν Ἐρατοςθένην καὶ (τράβωνα 

τοὺς τεωγράφους ἔχει «εταδίους η΄ καὶ γ΄, ἤτοι οὐρ- 

γίας λγ΄ κατὰ δὲ τὸ νῦν κρατοῦν ἔθος ετάδια μὲν 

ἔχει ζ.33, ἤτοι οὐργίας ψν΄, ἤτοι βήματα αφ΄, ἤτοι πή- 

χεις Υ. 
10. Δεῖ δὲ γινώςκειν ὡς τὸ νῦν μίλιον ἤτοι τῶν 

ζ.5 ςταδίων οὐργίας ᾽᾿μὲν γεωμετρικάς, ὡς ἔφημεν, 
ἔχει ψν΄, ἁπλᾶς δὲ ὡμ΄. αἱ γὰρ ρ΄ οὐργίαι γεωμετρι- 
καὶ ριβ΄ ἀποτελοῦειν ἁπλᾶς οὐργίας. 

11. Ε Ταοϊϊοϊς (οπϑδίαμηηϊ ΡΟ ΓΤ οφοηηοίαδ. 
(γ146 Ργ0]. 8 86.) 

Ἰετέον ὅτι ἐξ πόδες ποιοῦςειν ὀργυιὰν μίαν. αἱ δ᾽ 

ἑκατὸν ὀργυιαὶ ςτάδιον ἕν, τὰ δὲ ἑπτὰ καὶ ἥμιευ ετά- 

δια μίλιον ἕν, ὥςτε ἔχειν τὸ μίλιον πόδας τετρακιεχι- 
λίους πεντακοείους, 

ὅ. οὐργυιὰ “όγοον (ἱπέτα οὐργυίας οἰο.) θ, δακτ. 

αδ΄ σοπΐ, ογο 412, ς΄ οοΥἹ, ἰᾶθπι, τμ' 101 18. λγ΄ 
αἰϊὲ ἰΘ5ῖ6 δοᾶάθιη, ωὡλς΄ 1101] 16. πήχεις 5 110γ1, πήχεις 

ΔΑ ἤγουν ςπιθαμὰς ς οομΐ. “οϊπιδαολ. 
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1. Ῥιυαρτηθηΐα 46 ΠἸΘΗΒΟΤῚΒ ΟἸΌΙΟΙΒ. 
(716 ῬΡυο]. 8 88, 89.) 

18, εομδιλ παὺὲβ 65 Πογοηῖς ἐπ οαμοίοη 5ἴθυθο- 

φηοίρἼοα. 

ΤΠλοῖον οὗ τὸ μὲν μῆκος πηχῶν κδ΄. ἣ δὲ βάεις 

πηχῶν ς΄, ἣ δὲ κάτω βάεις πηχῶν δ΄. εὑρεῖν πόςα 
κεράμια χωρεῖ" ποίει οὕτως" τὴν βάειν ἐπὶ τὴν βάειν 

γίνονται κδ΄" ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὰ κδ΄ τοῦ μήκους γί- 
νονται φος΄ “τούτων ἀεὶ τὸ Υ΄ " γίνονται ραᾳβ΄" ταῦτα 

εύνθες μετὰ τῶν φος΄᾿ γίνονται ψξη΄, ἅπερ εἰεὶ κε- 

ράμια᾽ χωρεῖ δὲ τὸ κεράμιον μοδίους τ΄" γίνονται μό- 

διοι Ζχπ' τοςούτους μοδίους χωρεῖ τὸ πλοῖον. 

.10, ͵οηπδινα οἷ οα αἰΐορα οοἰϊοοίϊοη6 5ἴθγθο- 

ηιοίγίοο. 

Πιθοειδὲς εχῆμα μετρήεωμεν, οὗ ἣ μὲν μείζων 
διάμετρος ποδῶν δ΄, ἣ δὲ μικροτέρα ποδῶν γ΄, τὸ 
ὕψος ποδῶν θ΄. εὑρεῖν πόςους χωρήςει ἀμφορέας᾽ 
ποιῶ οὕτως ευντιθῶ. τὰς δύο διαμέτρους γίνονται 

ζ΄" ὧν τὸ 8 γίνονταί γ΄ 5᾽ ταῦτα ἐφ᾽ ἑαυτὰ γίνονται 
πόδες ιβ΄ δ΄“ ταῦτα ἑνδεκάκις γίνονται ρλε᾿ ὧν τὸ 

ιδ΄ γίνονται πόδες θ΄ 5 ζ΄" ταῦτα πρὸς τὸ ὕψος ἀνα- 
λόγως τοῦ θ΄ γίνονται πε΄ 85 ζ΄ ζ΄ " τοςούτους ἀμφο- 
ρέας. χωρεῖ. ᾿ἔχει δὲ ὃ ἀμφορεὺς ξέετας Ἰταλικοὺς 

ἀριθμῷ μη΄. 



ἣ 

δ᾽ 

1[320---22] ΚΝ τ Σ ΟΥ̓ΒΙΟΙΒ. ὁ τς : ὯΝ 03 

20. δέηνθϊο ργοδίθηνα 6.» δοαθηι [δ 70. 

Πίθου ςεφαιροειδοῦς ἣ πρὸς τὸ χεῖλος διάμετρος 

ποδῶν ε΄, τὸ δὲ βάθος ποδῶν η΄. εὑρεῖν πόςους ἀμ- 
φορέαςχωρήςεει᾽ ποιῶ οὕτως᾽ τῆς διαμέτρου τὸ ἥμιευ 
γίνονται πόδες β΄ 5᾽ ταῦτα ποιῶ τριςςάκις᾽ γίνονται 

ζ΄ 5: τούτοις προςτιθῶ τὸ βάθος᾽ ὁμοῦ γίνονται πό- 
δες τε΄ 5’ ταῦτα ἐφ᾽ ἑαυτὰ γίνονται πόδες εμ΄ δ΄" 
ταῦτα ἑνδεκάκις γίνονται πόδες βχμβ΄ 5 δ΄" ἄρτι με- 

ρίζω: ὧν κα΄ γίνονται πόδες ρκε΄ 8 Υ΄ πδ΄" τοςού- 

τους ἀμφορέας χωρήεει, διότι ὃ ποὺς ὃ ετερεὸς χω- 
ρεῖ ἀμφορίεκον. 

21. Τοργίδιγη οὐμϑα6ην σ6161"18 ργΟδἰοηνα. 

Ἄλλου πίθου ἣ κάτω διάμετρος ποδιὼν β΄ 5. ἣ δὲ 

ἄνω ποδῶν γ΄. τὸ δὲ βάθος ἔχει πόδας ς΄. εὑρεῖν 

πόςους ἀμφορέας χωρεῖ ποίει οὕτως εύνθες τὰς 

δύο διαμέτρους᾽ γίνονται πόδες ε΄ 5᾽ ὧν τὸ 38 γίνον- 

ται β΄ 5 δ΄" ταῦτα ἐφ᾽ ἑαυτὰ γίνονται πόδες ζ΄ 8 

τις: ταῦτα ἐπὶ τὸ βάθος. ἐπὶ τοὺς ς΄ πόδας, γίνονται 
με΄ δ΄ η΄" ταῦτα ἑνδεκάκις γίνονται υασθ΄ η΄" ἄρτι με- 
ρίζω - ὧν ιδ΄ γίνονται πόδες λε΄ 5 ζ΄ ριβ΄- τοεούτους 
ἀμφορίςκους χωρήςει. ὃ δὲ ἀμφορίεκος ἔχει πόδα α΄ 

ςτερεόν. χωρεῖ δὲ ὃ «ςτερεὸς ποὺς ξέετας Ἰταλικοὺς 

ἀριθμῷ μη΄" γίνονται μόδιοι γύ. ἕκαεςετος μόδιος ἐκ 
ξεςτῶν Ἰταλικῶν ἀριθμῷ ις΄. 

22. ομϑδινλα παρὶβ 6» Πογοηἷδ ἴδγο ἸΠερὶ μέτρων. 

Μέτρηεις πλοίου. 

Τ]λοῖον μετρήσωμεν οὕτως᾽ ἔετω πλοῖον ἔχον τὸ 

μῆκος πηχῶν μ΄, πλάτος πηχῶν ιβ΄, τὸ δὲ βάθος πη- 
χῶν δ΄. εὑρεῖν πόεων μοδίων ἐςτὶ τὸ πλοῖον ποίει 
οὕτως" πολυπλαείαςον τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος᾽ γί- 
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νονται πήχεις ὑπ΄ τούτους πολυπλαείαςον δεκάκις" 

καὶ τὰ γινόμενα πάλιν πολλαπλαείαςον ἐπὶ τοὺς δ΄ 

πήχεις τοῦ βάθους᾽ καὶ εὑρήςεις χωροῦν τὸ πλοῖον 

είτου μοδίους ἃ θς΄ Ἰταλικούς. ἐὰν δέ τις εἰς καετρη- 

ὅ είους εἴπῃ μοδίους, ἀνάλυςον τοὺς μοδίους εἰς ξέ- 
«τας. καὶ ψήφιςον τὸν μόδιον τοῦ είτου κατὰ δ΄ ξέ- 

«τας΄ γίνονται είτου μόδιοι μυριάδες β΄ ατκ΄. ὃ ποὺς 

δέχεται μοδίους β΄. 

29. ϑέμιυδία ργοδίοηνω 6; δοάθηι [ἰδγο. 

10 Ἑτέρα μέτρηεις πλοίου. 

Πλοῖον μετρήςεωμεν οὕτως᾽ ἐὰν ἔχῃ πήχεις μ΄ τὸ 

μῆκος[τὸ βἀθοςδΊ,. ἣ δὲ διάμετρος τῆς πρώρας πήχεις 
ς΄, τῆς πρύμνης πήχεις ς΄. κοιλίας πήχεις η΄. ὕψος πη- 

χῶν δ΄. πολυπλαείΐίαςον τὴν πρώραν ἐπὶ τοὺς τὴς πρύ- 

16 μνης᾽ γίνονται λε΄ εύνθες τοὺς ς΄ καὶ τοὺς η΄ ́ γίνον- 

ται ιδ΄ - ὧν τὸ ἥμιευ γίνεται ζ΄ " τούτους ἐπὶ τὸ βάθος 

γίνονται πήχεις κη΄ ̓  τούτους ἐπὶ τὸ μῆκος γίνονται 
πήχεις αρκ΄. ὃ πῆχυς χωρεῖ ἀρτάβας γ΄ γίνονται 

ἀρτάβαι γτξ΄. ἔχε: ἣ ἀρτάβα μοδίους β΄. ὃ πῆχυς 
20 χωρεῖ μοδίους τ΄ Ἰταλικοὺς μοδίους ιγ΄ 5. 

24, Μοηβιγὼ [05566 δα φδοάθηλι [δγο. 

Μέτρηεις κολύμβου. 

Κόλυμβον μετρήςτωμεν οὕτως ἔςτω κόλυμβος 

ἔχων μῆκος ποδῶν μ΄, τὸ δὲ πλάτος ποδῶν κ΄, τὸ 

φῦ δὲ βάθος ποδῶν δ΄" εὑρεῖν πόζςους μετρητὰς χωρεῖ ὃ 
κόλυμβος᾽ ποίει οὕτως" πολυπλαείαςον τὸ μῆκος ἐπὶ 
τὸ πλάτος᾽ γίνονται πόδες ὦ΄" τούτους πολυπλαεία- 

ςον ἐπὶ τὸ βάθος᾽ γίνονται πόδες γε λέγε ὅτι το- 

20. 1Υ΄ 35] ιγ΄ ἄπο 10 τὶ 



Ἴ55- 27] β τε θρο κοτον οὐ κυ δ ον 

ςούτους μετρητὰς δέχεται. ὃ δὲ μετρητὴς χωρεῖ χόας 

η΄ ὃ δὲ χοῦς χωρεῖ ξέετας θ΄. 

25. Ῥγαρφηιοηίμηι ἰοοὶ ΗΠ ογΥοἸδαλὲ χιῖ ἐπιϑογ δ ζι" 
Οὐγκιαςμὸς ὕδατος. 

κ Δέχεται ὃ ςτερεὸς ποὺς κατὰ τὴν τῶν μηχαᾶνι- 

κῶν διατύπωειν καὶ παράδοειν μοδίους γ΄. 

20. δεροϊίὲδ ἰοοι5 6 ἰαδωίω Εποϊαοω (ϑρνα ἤν". 14). 

κΧωρεῖ δὲ ὁ ςτερεὸς ποὺς κεράμιον α΄, μοδίους 
γ΄. ἕκαςτος μόδιος ἀπὸ ξεςτῶν Ἰταλικῶν ἀριθμῷ ις΄. 

21. ]ηποογίμην Κ[γαφηνθηΐμηιν (6 δου ἰαγῖο. 

τ ἈἸὙΕὰν τὸ πλάτος τοὺς κδ΄ ἐπὶ τοὺς κδ΄, γίνονται 
δάκτυλοι φος΄. τούτους ἐπὶ τὸ πάχος γίνονται ἀγε- 

λαῖοι δάκτυλοι ἃ γωκδ΄, ξέςται ὑγροὶ μη. ξηρὸς δὲ 

χωρεῖ μο. ὕ Ἰταλικοὺς λε΄, ἐπὶ λε΄ γίνονται αςκε΄. 

10 

καὶ ταῦτα πολυπλαςίαςον ἑνδεκάκις᾽ γίνονται ἃ 1 

χυοςῖ. 
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ΠΙ. Ῥυαρυηθηΐω 46 Υ]ΘΏΒΕ ΙΒ ΟΔΥῚΒ. 80 
ῬΡομαο 08. 

28, Ε Ροϊϊιοῖς οαρίία περὶ μετρικῆς (4, 168 5.). 

(ΛΙ46 ῥυο]. 8 40 δἅῃ, 1.) 

ὄ » Μέτρων δὲ ὀνόματα μέδιμνος, ἡμιμέδιμνος, 

χοῖνιξ, τριχοίνικον. πενταχοίνικον, καπίθη ὡς Ξενο- 

φῶν. ἀρτάβη ὧς Ἡρόδοτος᾽ ἣ δὲ ἄδδιξ μέτρον τε- 
τραχοίνικον. μάρις δὲ ἑξακότυλον. κοτύλη δὲ τὸ τρί- 

τον τῆς χοίνικος. ὃ δὲ μέδιμνος χοίνικες ὀκτὼ καὶ 
10 τεςςαράκοντα., ὃ δὲ ἡμιμέδιμνος τέςςεαρες καὶ εἴκοειν. 

ὃ δὲ τριτεὺς ἑκκαίδεκα. ἑκτεὺς δὲ ὀκτώ. ἡμίεκτον 

τέτταρες. οὐ μόνον δὲ ἣ κοτύλη ὑγρῶν ἦν καὶ ξηρῶν 

μέτρον, ὡς πολλαχόθεν ἣ κωμῳδία ὑποδηλοῖ. ἀλλὰ 
καὶ κόφινος μέτρον Βοιώτιον ἄμφω μετροῦν. (τράτ- 

15 τις γοῦν φηςειν ἐν τῷ Κινηείᾳ 
τὰ δ᾽ ἄλφιθ᾽ ὑμῖν πῶς ἐπώλουν ; τεττάρων 

δραχμῶν μάλιςτα τὸν κόφινον. τί λέγεις; μέτρῳ 

ἐχρῶντο κοφίνῳ. ἢ... .. τοῦτ᾽ αὖθ᾽ ὅτι 

οἴνου κόφινος δυνάμενος τρεῖς χόας πυρῶν 

20 ταῖς κοφίναις ταὐτὰ ταῦτα δυνάμενος; 

1. ἡ δὲ δάδιξ μέτρον ἑξαχοίνικον δὲ 11. ὁ δὲ ἐκ- 
τεὺς οὐ τὸ δὲ ἡμίεκτον δὲ 12. καὶ ὑγρῶν δὲ 18. 
τοῦτ᾽ αὖθ᾽ τοῦ ταῦθ᾽ δὲ 19. πυρρῶν νυϊρο: ΙἸορθῃ- 

ἄστη νἱἀείαν δύναται τρεῖς πυρῶν χόας 20, ταῦτα δυ-. 

νύώμενος 8ὲ δαᾷ, εχ Α (Ραχῖβ., 2610) 



ὝΨΟ' ἘΠ ΘΈΑΝ, ρα, δ. ᾿" "ἕν, τ Ὁ δ [ρει Ὁ ἀρ" ΓΝ Ἄ ν " 4 ὰ εν Ὁ ΟΤΝ σνν ΦΑΣΣ χ ἢ 3 τ β τς “τ “ἘΣῪ ἃς 

[29] 

κύπρον δὲ τὸ οὕτω καλούμενον μέτρον εὕροις ἂν 
παρὰ ᾿Αλκμαίῳ ἐν δευτέρῳ μελῶν, καὶ ἡμίκυπρον 

παρ᾽ Ἱππώνακτι ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἰάμβων. καὶ κο- 
τύλη. ἀμφορεύς, χοεύς. 

29, Ταδιία (6 πιδηϑιμ"δ ὧς ροπαογέθι5 ὑοἴιϑδίἐδϑίηνα. 

(ΛἼ46 Ῥγο]. 8 40---48,) 

Περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν καὶ τῶν δηλούντων αὐτὰ 
ςημάτων. 

1. Ἢ ἀπερίςτικτος ἁπλῆ γραμμή τις οὖςα πλαγία, 

--᾿ δηλοῖ κατὰ πάντα ὀβολόν᾽ αἱ δὲ δύο ἀπερίςτι- 

κτοι ἁπλαῖ, Ξε. δύο ὀβολούς᾽ τὸ δὲ Ρωμαϊκὸν είγμα, 

ὅπερ ἀνδρείῳ καθετῆρι παρέοικε. 35. τριώβολον᾽ εἰ 

δὲ μέτην ἁπλῆν ἀπερίςετικτον ἔχει γραμμήν. 5-- τε- 

τρώβολον᾽ ἣ δὲ διπλῆ ἀπερίεςετικτος ευνέλευεις οὖςα 

δυοῖν λοξῶν κατὰ τὸ πέρας πρὸς ἀλλήλας. «.. ὁλκὴν 

ΟΑΥΙΒ ΑΟ ΡΟΝΡΒΕΙΒΌΒ. 201 - 

τὴν ευνωνύμως δραχμὴν προςαγορευομένην᾽ τὸ δὲ 

γάμμα κατὰ τὸ πέρας ἔχον τῆς αὑτοῦ πλαγίας προς- 

κείμενον ο. [α. οὐγγίαν " κάππα δὲ κατὰ μιᾶς κεραίας 

ἔχον προςκείμενον υ. Κ΄, κύαθον: λάμβδα δὲ κατὰ 

μέςον ἔχον ἰῶτα προςκείμενον., λ. λίτραν. ξῖ δὲ εἰ 

μὲν ἔχει προςκείμενον ε, ξξ. ξέετην, εἰ δὲ ο, ξ΄, ὀξύ- 
βαφον᾽ μῦ δὲ κατ᾽ αὐτοῦ τεταγμένον ἔχον ν. μ᾽, 

μνᾶν. 

2, Ἔχει δὲ ἣ μνᾶ ὁλκὰς ἑκατόν. πρὸς δὲ τὸ Ἰτα- 

10. ὀβολός 3ῷο περίετικτοι ἁπλαί, -- [Μοὸ Ἢ; 
ὀβολοὶ 923,οο 12, τριόβολον 73Ξ,ο 18. τετρόβολον 73,.ο 

186, “«ἸΊΞ. ἨῸῈ 11. αὐτοῦ ΪἴΞο 18, κερέας 3'ο 19. 
ΚυῚἹ] αἰΐωτα ἔουτηϑια 6 οοᾶΐοα ὀχ θοῦ 3ο, ἀαϑτὰ νἱᾶθ δρυᾶ 
1] τη 20. λ] λῖ “Μοὸ 21, ξε΄ εὐ ξο΄ 3,ωὸ ὀξύβαφον] 

ὀξόβαθον Ἧὸ 22. μῦῦἘ μ΄ ἥἘὸ 238. μνᾶν] μνά ἥῊ 34. 
μνὰ 72,3,.͵οο, ἰάθηιαὰα ἱπῆγα 
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λικὸν ριβ. ἣ οὐγγία δὲ ὁλκὰς ζ΄, ᾿Αττικὰς δὲ ς΄ καὶ 

ὀβολὸν α΄ καὶ χαλκοῦς δ΄ ἣ δὲ οὐγγία ἔχει γράμματα 

κδ΄ " τὸ δὲ γράμμα ἐςτὶν ὀβολὸς χαλκοῖ δ΄" ἣ δὲ ὁλκὴ 
ἔχει ὀβολοὺς ς΄. ὁ δὲ ὀβολὸς χαλκοῦς η΄. 

9. Ὃ δέ μέδιμνος ἔχει ἡμίεκτα ιβ΄, τὸ δὲ ἡμίεκτον 

χοίνικας δ΄, ἣ δὲ χοῖνιξ κοτύλας ᾿Αττικὰς δ΄" κοτύλη 

δέ ἐςτι τὸ ἥμιευ τοῦ ξέετου᾽ καὶ τὸ τρυβλίον δὲ λεγό- 
μενον κοτύλη ἐςτὶν ᾿Αττική᾽ τὸ δὲ ὀξύβαφον τέταρ- 

τόν ἐςτι κοτύλης, ὁλκὰς δὲ ἔχει δύο ὀβολὸν α΄ χαλ- 

κοῦς δ΄ ὃ δὲ κύαθος ἔχει κοτύλης ἕκτον. ὁλκὰς ἴη΄ ̓ 

ὃ δὲ ξέετης ἄγει λίτραν μίαν ἥμιευ. 
4, Ἢ δὲ λίτρα ἔχει οὐγγίας ιβ΄. ὁλκὰς οε΄, ἐν ἄλλῳ 

οβ΄. 

ὅ. Ἰδίως δὲ ἣ “ελληνικὴ κοτύλη τοῦ ἐλαίου ἔχει 

λίτραν μίαν, ὃ δὲ ξέετης λίτρας β΄, ὃ δὲ Ἰταλικὸς ξέ- 

«τῆς λίτραν μίαν ἥμιευ" ἣ δὲ ᾿Αλεξανδρινὴ κοτύλη 

τοῦ ἐλαίου ἔχει οὐγγίας η΄. οἴνου δὲ οὐγγίας θ΄ “ ὃ δὲ 

Ἰῖταλικὸς ξέετης τοῦ οἴνου λίτραν μίαν οὐγγίας η΄. 

6, Ἢ ᾿Αλεξανδρινὴ μνᾶ ἄγει ὁλκὰς ρν΄, ἀλλαχοῦ 

ρνη΄. τ᾿ 
{. Τὸ δὲ ετέαρ ὑγρὸν μὲν ὃν ἄγει εἰς τὴν ἥμίναν 

ὁλκὰς οβ΄. ξηρανθὲν δὲ ὁλκὰς οε΄᾿ ἣ δὲ τῆς ὑγρᾶς 
πίεςεης κοτύλη ἄγει ὁλκὰς π΄, τοῦ δὲ ἐρυείμου λίτρας δ΄. 

8, Ὁ δὲ χοῦς ἐςτι μέτρον ᾿Αττικόν, κοτύλαι Αττι- 

καὶ ιβ΄. «ταθμοῦ δὲ ἄγει δλκὰς ψκ΄" ἣ δὲ χοῖνιξ με- 

τρουμένη ἐςτὶ κοτύλαι γ΄, «ταθμοῦ δὲ δλκαὶ ρπ΄᾿ ὁ δὲ 

ξέετης μετρούμενός ἐςτι κοτύλαι β΄, «ταθμοῦ δὲ ὁλ- 

καὶ ρκ΄. 

4. η7] κι 77ο (ν. ργο]. 8 41 δάμη. 1) 6. χοίνιξ κοτύλας 
᾿Αττικοὺς ἴο 48. ὀξόβαθον ο 9. ὁλκὰς ἀαϑαὰ8 δὰ δΊ 
Ρούϊα5 οὐγγίας β΄ δ΄, νἱᾶθ ΡγΥῸ]. 8 42 οχίν. 11. ὁ δὲ ξέ- 
ςτῆς] ἡ δὲ χήμη 772: (ν. Ρτ0]. 8 42) 1 ὺ1 ὉΗ͂Θ ....91. 
ἡμίναν] μνᾶν ἥἯο 22. οβΊ ιβ 77ὁο 9ὅ. χοίνιξ 73 

κά ἀνῦν δ’ .᾿ ΔᾺ ΤΎΤΑ ΠΩΣ ΠΝ: κ« σον νει νοῦ τς ἀι 



[850---32] ἘὨΞοἠσΑΥΙ5 ΑΟ ΡΟΝΡΕΒΙΒῦΒ. 209 

80--ὅ0. Γοοὶ ἀ6 πιθηδι 5 αο ροπαογίδης 6 ααϊοηὶ 
{ϊδ»15 ὁ οονίϊ). 

(γ146 Ῥυοὶ, 8 45. 46.) 

80. Εἰ Πἶδγο 17 6 φαμέίαίο ἐμοηάα (Ομανί. ΥἹ. 139. 
Καΐη ΥἹΙ, 257). ᾿ 

κ᾿ Ἔετω δὲ τὸ μὲν ἔλαιον ἕν τι τῶν χαλαςτικῶν, 
οἷόν περ ἐν Ἰταλίᾳ τὸ (ζαβῖνον. ἐμβαλλέεθω δ᾽ εἰς 

τὰς εἴκοςι καὶ πέντε κοτύλας αὐτοῦ μόδιος Ἰταλικὸς ᾿ 

τοῦ ςπέρματος τῆς ἐλάτης. οὐςῶν δὲ καὶ τῶν κοτυ- 
λῶν Ἰταλικῶν. ἃς δὴ καὶ λίτρας ὀνομάζουει. 10 

91. Εἰ Ἰδνο ΚΠ] περὶ ευνθέετεως φαρμάκων τῶν 
κατὰ τόπους. 

(Οὐ. ΧΠΗῚς 578. ἈΡΧΙΠΙ 160]. 

κτΤῷ δ᾽ ᾿Αεκληπιάδῃ πλείω περὶ τῆς χρήεεως 
εἴρηται τῆς προκειμένης ἀντιδότου. πρὸς μὲν γὰρ 1 

τὰς δυςπεψίας τῶν ὑγιαινόντων κελεύει δίδοςθαι μίαν 
ὁλκὴν μεθ᾽ ὕδατος ψυχροῦ κυάθων δ΄. ἡγοῦμαι δὲ 
λέγειν αὐτὸν δραχμὴν ἀργυρᾶν καὶ γὰρ οὕτω ςχεδὸν 
ἅπαςει τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς ἔθος ὀνομάζειν. ἄλλο 

δὲ νοεῖν ἣμᾶς οὐδὲν ἣ τοῦ πράγματος φύεις ἀναγ- 20 

κάζει. πρόδηλον δ᾽ ὅτι δραχμὴν λέγομεν νῦν ἐν τοῖς 
τοιούτοις ἅπαντες ὅπερ Ῥωμαῖοι δηνάριον ὀνομά- 
ζουειν. 

52. Εἰ ἰἰδνο 1 περὶ ευνθέεεως φαρμάκων τῶν κατὰ 
γένη. 2ὅ 

(6ἢ.. ΧΗ], 657. Κι. ΧΙΠ, 415. 
Γέγονε τοίνυν πάντα ἐφεξῆς καταλέγοντι τὸ 

φάρμακον ἐκ τῶνδε ευὐγκείμενον " λιθαργύρου μὲν καὶ 

ψιμυθίου λίτρας ἑκατέρου «ταθμῷ. δυοῖν δὲ λιτρῶν 
ἐλαίου μέτρῳ. καλεῖται γὰρ ὑπὸ Ρωμαίων δμωνύ- 80 

ΒΟΒΙΡΥ, ΜΕΤΕΟΙ,. 1. 14 
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μὼς ὃ λιτραῖος «εταθμὸς τῶν «τερρῶν εὠμάτων τῷ 
λιτραίῳ μέτρῳ τῶν ὑγρῶν, ὃ πάμπολυ καθ᾽ ὅλην 
τὴν πόλιν ἐςτὶν ἐξ ὕλης κερατίνης γιγνόμενον. 

99. Τπαϊάθηι (Οἢ. ΧΙ]. 6ὅδ. Κ. ΧΠ], 416 5... 

ὅ «Τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς ευμμετρίας (ἐν τῷ Ἡρᾶ βιβλίῳ 

τῶν φαρμάκων), ὡς ὑπ᾽ ἐμοῦ γέγραπται, πλὴν ὅτι 

κοτύλας ἐκεῖνος, οὐ λίτρας ἔγραψε τοῦ τε ὕδατος 

καὶ τοῦ ἐλαίου μὴ δηλώςας ὁπόεων οὐγγιῶν βούλε- 

παῖ εἶναι τὴν κοτύλην ἤτοι «ταθμικῶν ἢ μετρικῶν. 

10 αἱ μὲν γὰρ «ςταθμικαὶ τὸ βάρος κρίνουςει τῶν εωμά- 

τῶν. αἱ δὲ μετρικαὶ τὸν ὄγκον. Ξ 

84. Πιάϊάοιι (Ο᾿. ΧΙ], 661. Κ᾿. ΧΠΙ, 438 5.. 

α Ἐλαίου δὲ κοτύλας τρεῖς ἡγοῦμαι γράφειν αὐτὸν 

(Ανδρόμαχον) τὰς ᾿Αττικὰς ἢ πάντως ἂν ἐγεγράφει 

18 λίτρας. καίτοι θαυμάςειεν ἄν τις ὅπως ἐν Ρώμῃ δια- 

τρίβων ἀντὶ λιτρῶν ὠνόμαζε κοτύλας" ἐπιχώρια γὰρ 

ταῦτα ὀνόματα τό τε τῆς λίτρας καὶ τὸ τοῦ ξέετου 
καὶ τὸ τῆς οὐγγίας. ἐκ πολλῶν φαρμάκων πάλαι 

59 ςσυγγεγραμμένων πρὶν εἰς τοςοῦτο δυνάμεως ηὐξῆ- 

“90 (θαι τὰ τῶν Ρωμαίων ἐςτοχαςάμην ἣν ὀνομάζουειν 
ἐκεῖνοι κοτύλην ἴςην εἶναι ταῖς κατὰ τὴν νῦν ἐν 

“Ῥώμῃ λίτραν οὐγγίαις ἐννέα. μή τι οὖν καὶ ὃ ᾿Αν- 
δὁρόμαχος τὰς τρεῖς κοτύλας ἀξιοῖ βάλλειν, ὡς ἑκά- 

ετης αὐτῶν οὔςεης οὐγγιῶν θ΄. καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν 

95 λόγον καὶ τὰς τοῦ ὕδατος δύο; 

8. πάθην (Ομ. ΧΠῚ, 663. Κι ΧΠΙ, 499). 

α Αὕτη ἣ ἔμπλαςτρος --- ῥᾳδίως (ἂν γένοιτο) ἀπο- 
πίπτουςα, κἂν ἑκκαίδεκα καὶ δίμοιρον οὐγγίας τὴν 

κοτύλην ἔχειν ὑποθώμεθα,. καθάπερ ἔνιοί φαει. 

᾽ν 
τὰ ντοι 
ὦ 



ἃ [86---.98]. 
- 

90. 7]ηπαέάοηι ((ἢ. ΧΠῚ, 668. Κ. ΑΠ]|Ι. 4858). 

ἈΞ Ξέςτου δὲ νομίζω μεμνῆεθαι τὸν Ἡρᾶν τοῦ 

“Ῥωμαϊκοῦ. παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ᾿Αθηναίοις οὔτε. τὸ 

μέτρον ἦν οὔτε τοὔνομα τοῦτο. γυνὶ δὲ ἀφ᾽ οὗ 
“Ῥωμαῖοι κρατοῦει, τὸ μὲν ὄνομα τοῦ ξέετου παρὰ 
πᾶείν ἐςτι τοῖς “ελληνικῇ διαλέκτῳ χρωμένοις ἔθνε- 

ἰν, αὐτὸ δὲ τὸ μέτρον οὐκ ἴεςον τῷ Ρωμαϊκῷ " χρῶν- 

ται γὰρ ἄλλος ἄλλῳ ξεςετιαίῳ μέτρῳ. παρὰ γοῦν 

τοῖς Ῥωμαϊκοῖς ὃ ξέετης ἔχει μίαν λίτραν καὶ ἡἣμί- 

ςειὰν καὶ ἕκτον. ὡς εἶναι τὰς πάςας οὐγγίας κ΄, ἃς 

ὡς τὸ πολὺ τοῖς κέραςι μετροῦειν ἐπιτετμημένοις 

ἔξωθεν γραμμαῖς τιει κυκλοτερέειν. ἔνιοι δὲ ψευδῶς 
ὑπειλήφαςι τὸν ἹΡωμαϊκὸν ξέετην ὀκτωκαίδεκα με- 

τρικὰς ἔχειν οὐγγίας. ἔοικεν οὖν καὶ ὃ Ἡρᾶς, ὅταν 

κοτύλην γράφῃ, τὸ μὲν ἥμιευ τοῦ ξέςτου εημαΐνειν. 

ἤτοι δὲ τὰς θ΄ δηλοῦειν οὐγγίας ἐκ τοῦ λιτραίου κέρα- 

τος ἢ τὰς δέκα. τοῦτο γὰρ ἄδηλον. 

51. Ιπαϊάοφηι (Οἢ. ΧΙ]. 666. Κι ΧΠΙῚ, 448). 

χα Τοῦτο τὸ φάρμακον ὀλίγον ἔχει ἔλαιον ὡς πρὸς 

τὴν τῶν μεταλλικῶν ἀναλογίαν, ἐάν τις ὑπόθηται 

τὴν κοτύλην ἔχειν οὐγγίας θ΄ Ρωμαϊκὰς τὰς καταγε- 

γραμμένας ἐν τοῖς ευνήθεει κέραει λιτραίοις. 

38, ]ηάλάοηι (Ο᾿. ΧΠ]Ὶ, 666 5. Κι ΧΠΙ, 4458). 

α Μὴ νομίεητε δὲ διαφέρειν, ἐὰν εὕρητέ που « ρ΄ 

ΟΑΥΙΒ ΑΟ ῬΟΝΡΕΒΙΒῦΒ.. 271. 

10 

1ὅ 

20 

ἀντὶ μιᾶς λίτρας γεγραμμένας, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο «κοπεῖτε 25 
πότερον ὁ γράψας τὰς ( ρ΄ τὸ ἥμιου τοῦ κηροῦ μίγνυ- 

εἰν αὐταῖς, εἶτ᾽ ἐκείνῳ τὸ ἥμιεου τῆς τερμινθίνης, ὡς 

εἶναι τοῦ μὲν κηροῦ -ν΄, τῆς δὲ τερμινθίνης « κε΄, ἤ 

1, εἴτ᾽ ἐκείνου οὖ 28. θερμινθίνης ΟΛΚ 

14 
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τινα ἑτέραν ποιεῖται ευμμετρίαν. εἰ 'μὲν γὰρ τὴν εἶ- 
ρημένην. οὐδὲν διοίςει τοῦ λέγοντος λίτραν καὶ ἧἣμί- 

λιτρον καὶ τρεῖς οὐγγίας ̓  ἣ μὲν γὰρ λίτρα « ς΄ ἔχει 

πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα', τὸ δὲ ἡμίλιτρον ὀκτὼ καὶ μ΄ 

δηλονότι. καθάπερ καὶ τούτου πάλιν τὸ ἥμιεου τέττα- 

ρας καὶ κ΄ ὥςθ᾽ ἣ αὐτὴ ἀναλογία εώζεται μηδὲν με- 

γάλου διαφέροντος εἴτε ταῖς { ρ΄ τῶν μεταλλικῶν 
εἴτε ταῖς ἐνενήκοντα ἕξ αἱ δύο κοτύλαι τοῦ ἐλαίου 

μιγνύοιντο. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν οὐ διοίςει τὰ φάρ- 

10 μακὰ λίτρας ὀνομαζομένης ἢ « ρ΄. 

ἐπ 

99. Πιαϊάθηι 6 ἴἧδγο 11] (Οἰι. Χ11Π, 697. Κι. ΧΠΙ, 5385). 

κΛιθαργύρου μνᾶ α΄. ἣ δὲ μνᾶ ἐπὶ τούτου τοῦ 
φαρμάκου ἔχει ὁλκὰς ρξ΄. « (ὃ ἡμέτερος καθηγητὴς 

Λεύκιος) καὶ κατὰ τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ κατὰ τὸ 
16 ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένον ρξ΄ δραχμάς φηςειν ἔχειν 

τὴν μνᾶν. εὔδηλον οὖν ὅτι τὴν ᾿Αλεξανδρεωτικὴν 

λέγει μνᾶν οὐγγίας κ΄ ἔχουςαν, ὅπως ἑκάζτη τῶν 

οὐγγιῶν ἔχῃ { η΄ οὕτω γὰρ ευμβήςεται [τὰς] « ρξ΄ 
ἔχειν τὴν μνᾶν. 

590. 40. Πιάϊάοηι (Οἰ.. ΧΙ], 699 5. Κ΄. ΧΠΙῚ, 547). 
κἾέν τούτῳ τῷ φαρμάκῳ ὁ ἫἩρᾶς δῆλός ἐςτι τὴν 

μνᾶν ις΄ οὐγγιῶν βουλόμενος εἶναι. οὐ γὰρ ἂν ἐκ- 

καιϊιδέκατον ἐγεγράφει μνᾶς, εἰ μὴ τοῦτ᾽ ἐβούλετο. 

41. Ιηπαἱάθην ὁ ἰἐδνο 111 (6 .. ΧΙ], 738. Κι ΧΠΙ, 618 5... 

οὔ κἘάν τε οὖν( α' ὑποθῆς τὸ ἕν εἶναι μέρος ἁπάν- 
ὁ16 τῶν δηλονότι. τοςαύτας βαλεῖς δραχμὰς ὅςαπερ τὰ 

ο΄ μέρη, ἐάν τε οὐγγίαν ἢ λίτραν, οὕτω γὰρ εἴθιςται 

6. μεγάλου] μέγαν Οἡ, μέγα Καὶ 20, βάλλης ΟΛκ 

ῳ 
ι 



ἰδ, λος δ συ θα αι νόος κφνον οαν ἐδ ρου τ δ νυ σι 

“[42--.44] 6ῸόΟ: σΑνΙβ ΑΟ ΡΟΝΡΕΕΙΒΌΒ. 915 

παρὰ τοῖς Ρωμαίοις ὀνομάζεεθαι. τοςαύτας οὐγγίας 

ἢ λίτρας. ἔετι δὲ παρ᾽ αὐτοῖς μέτρον ᾧ τὸ ἔλαιον 

μετροῦειν ἐντετμημένον γραμμαῖς διαιρούςαις τὸ 

εύμπαν εἶς μέρη ιβ΄. καὶ καλεῖται μὲν τὸ ὅλον μέτρον 

ὑπ᾽ αὐτῶν λίτρα, τὸ δωδέκατον δ᾽ αὐτῆς οὐγγία. τὰ 

μὲν οὖν μεταλλικὰ καὶ ὃ κηρὸς ἐπὶ ζυγοῦ δι᾽ ἑτέρας 

οὐγγίας ἵεταται., τὸ δ᾽ ἔλαιον τῷ κέρατι μετρεῖται. 

42, χιάίάομι (Οἡ. ΧΠΙ. 798. Κι ΧΠΙ, 647). 

κΛιθαργύρου μνᾶν α΄. ἣ δὲ μνᾶ ἔχει « ρξ΄. 

45. Πιάὶάδηι 6 ᾿ἐδνο 177 ((ἢ. ΧΠ]Ὶ, 70ὅ 5. Καὶ ΧΠῚ, 7495... 

αὶ Ἐπεὶ δὲ καὶ μνᾶς ἐμνημόνευςε καὶ κοτύλης, λι- 

θαργύρου μὲν μνᾶν α΄ κελεύεας ἐμβαλεῖν. ἐλαίου δὲ 

κοτύλην, εἴρηται γάρ μοι καὶ διὰ τῶν ἔμπροεθεν 

ὑπομνημάτων ἐνίους μὲν εἴκοειν οὐγγιῶν., ἐνίους δὲ. 

ἑκκαίδεκα νομίζειν τὴν μνᾶν, ὥςπερ γε καὶ κοτύλην 
ἐνίους μὲν [5 θ΄, τινὰς δὲ ιβ΄, διορίςαι χρὴ καὶ περὶ 
τούτων. κἐὰν μὲν οὖν ὡς πρὸς εἴκοςι οὐγγίας τὴν 

μνᾶν λογιζώμεθα, βαλοῦμεν ἐλαίου πάντως τρεῖς 

κοτύλας ἑκάςτην οὐγγιῶν ιβ΄, ἐὰν δὲ ἑκκαίδεκα. δυ- 

νατὸν μέν ἐςτι καὶ τὴν τοῦ ἐλαίου κοτύλην ὡς πρὸς 

ἐννέα οὐγγίας ἐμβαλεῖν, δυνατὸν δὲ καὶ ὡς πρὸς ιβ΄. 

44, Πιάλάφηιν 6 ἴἧδνο Υ (Ο". ΧΠΙῚ. 7758. Κὶ ΧΠΙ, 789 5... 

χα Ταῦτα μὲν ἔγραψεν ὃ Κρίτων περὶ τῆς Ἱκεείου 

(ἐμπλάςετρου). φαίνεται δὲ διαφερόμενος τῷ ἫἩρᾷ 

περὶ τῆς ευμμετρίας τῶν ἁπλῶν φαρμάκων, ἐξ ὧν 
ὅλη εὐγκεῖται. καὶ τῆς διαφωνίας ἣ μέν τίς ἐςτι 

ςαφής,. ἣ δὲ δυςεπίκριτος. ὃ μὲν γὰρ Ἡρᾶς καλῶς 

24, Ηρᾳ Οὐ, Ἥρᾳ ΚΑ: 51. οἴαηχ ᾿πῆγα αἴθταὰθ 

ὕ » 

10 

20 

20 



υ δι ὦ. ον νὰ "““ἰν ' ᾿ὐγέφε οἱ Ν  ν ϑν ς ΚΒ. γ ὺν, ΡΟ » ΨΥ 

ἀξλν ες εἶν; Ἵ ὙΠ νῦν, ΜΝ Και ὴ ᾿ δ ὙΝ: ἈΝ 
ΑΝ “ιν ῥ . μὰ" ὠῆτυμξι.. 

231 4΄ 6Θ6Ο6ΛἮΗ νβλαμεντα ΡΝ ΜΕΝΒΌΒΙΒ. 

ποιῶν τὸν «ςταθμὸν ἁπάντων τῶν φαρμάκων εἰς 

δραχμὰς ἀνῆγεν, ὁ δὲ Κρίτων τὴν μὲν ἀμπελῖτιν γῆν 

καὶ τὴν ἄςφαλτον καὶ τὴν λιθάργυρον οὐ κατὰ τὸν 
τῶν δραχμῶν «ςταθμὸν ἔγραψεν. ἀλλὰ μνᾶς β΄ ἑκάετης 

ὅ αὐτῶν ἠξίωςεν ἐμβάλλειν. διαπεφώνηται δὲ τοῖς περὶ 

τῶν «ταθμῶν καὶ μέτρων γράψαειν. ὁπόςος ἐςτὶν ὃ 
τῆς μνᾶς «ςταθμός, ἐνίων μὲν ἑκκαίδεκα λεγόντων 

οὐγγιῶν εἶναι τὴν μνᾶν. ἐνίων δὲ εἴκοςι., ἐνίων δὲ 

καὶ διοριζομένων καὶ τὴν μὲν ᾿Αλεξανδρινὴν εἴκοςι 

10 φαςκόντων εἶναι οὐγγιῶν, τὴν δὲ ἄλλην ἑκκαίδεκα. 

καὶ τοῦτο μὲν ἔτι μικρότερον, ἀλλὰ τῶν εἰς δραχμὰς 

ἀναγόντων τὴν μνᾶν εἰεὶν οἵ φαςιν ἑκατὸν εἶναι 

δραχμῶν τὴν μνᾶν. ἔνιοι δὲ πλειόνων ἐπειδὴ καὶ 

τὴν οὐγγίαν οἱ πλεῖςτοι μὲν ἑπτὰ καὶ ἡμιςείας δρα- 

16 χμῶν εἶναί φαειν. ἔνιοι δὲ ζ΄ μόνον, ἕτεροι δὲ η΄. 
τοῦ τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, πόεων δραχμῶν χρὴ 

λογίςαεθαι τὴν ὑπὸ τοῦ Κρίτωνος ἐγγεγραμμένην 

μνᾶν εἶναι χαλεπὸν εὑρεῖν. φαίνεται δὲ καὶ ἐν ἄλλοις 

μὲν { ρ΄ βουλόμενος εἶναι τὴν μνᾶν. καὶ εἴπερ τοῦτο 

20 οὕτως ἔχει. κατὰ τὸ διπλάειον χρὴ νοεῖν τῆς Ἵκεςίου 
τὴν εύνθεειν γεγράφθαι παρ᾽ αὐτοῦ, τοῦ μὲν Ἡρᾶ 

γράψαντος περὶ τῶν τριῶν τούτων φαρμάκων τῶν 

πρώτων ---- ἑκατὸν ἑκάετου δραχμὰς τὸ βάρος. εἰς ς΄ 
δὲ τοῦ Κρίτωνος ἀνάγοντος. 

20 45. Πιαϊάρην (Ομ. ΧΠῚ. 779. Κι ΧΠ]Ὶ, 798). 

κΓεγραμμένων οὖν ἕξ κοτυλῶν παρὰ τοῦ Ἡρᾶ, 

δῆλον ὅτι ιβ΄ τὸν Κρίτωνα τὰς κοτύλας ἐχρῆν ἐμβάλ- 

λειν, ἵνα καὶ κατὰ τοῦτο διπλάςειον ἢ τὸ μέτρον. ὡς 

ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἀλλὰ γέγραπταί γε παρ᾽ αὐτῷ ἐλαίου 

9, ᾿Αλεξανδρικὴν Οὐ 14. ἡμίςεος να]ρὸ 19, ὁ διΐθ 

βουλόμενος γυϊρο 8484.;: δ οοηῃξ, Ρ. 817 (Κἄλη.}): δῆλός ἐςτι 



δου ας αρων τ Αν υνν ἐς τ ρον να λον ἄχτι «στ 
να ἘΠ ΑΛ Κ᾿ ἵ Ἧν ΟΣ ᾿ ᾿ αὐ ας βου τ 

ὀμφακίνου χόες δύο. πάλιν κἀνταῦθα καταγνωςτέον 
τῶν γραψάντων κοτύλας β΄. τὸν μὲν οὖν χοέα, εἰ 
μὲν ἕξ κοτυλῶν ἀριθμοίημεν., ἣ ευμφωνία μένει τοῖς 

ἀνδράειν, εἰ δὲ οὐ κοτυχῶν ς΄, ἀλλὰ ξεετῶν ς΄, οὐ 

μικρὰ διαφωνία γενήςεται᾽ πολὺ γὰρ ἔεται τὸ πλῆ- 

θος ὧς πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ἀναλογίαν. εἴ τις ἐμ- 

βάλλοι ξέετας ιβ΄ ἐλαίου. 

40. Ιπαϊάθηι (Οἢ. ΧΙ1], 75 5. Κι ΧΠ]Ὶ, 510 5... 

κα Καλῶς μὲν ἐποίηςε (Ἀνδρόμαχος) τὴν περὶ τῆς 

μνᾶς ἀμφιβολίαν ἐξελὼν καὶ πάντα γράψας διὰ ὃρα- 
χμῶν. ὡς ἐπὶ μόνου τοῦ χοέως ἥμᾶς ζητεῖν. ἐν τού- 

204. σύ Ἀὸ βονρδηιβυύο,. ὁ“ 915 Ὁ 

10 

τῷ γὰρ ἄμεινον. οἱ τὰς ς΄ κοτύλας γράψαντες. κοὕτω 811: 

δὲ καὶ κατὰ τὸ ἔλαιον ὡς πρὸς τὸν Κρίτωνα τρεῖς 
ἐχρῆν αὐτὸν ἐμβεβληκέναι χοέας, ὡς δὲ πρὸς τὸν 

Ἡρᾶν ὀκτωκαίδεκα κοτύλας" ὃ δὲ χοέα καὶ ἥμιεουν 
εςυνέγραψεν. 

41. Γιάϊάοηι (ΟΝ. ΧΙ], 756. Κ᾿ ΧΠΙ, 813 5... 

κα Ὁ μὲν οὖν Ἡρᾶς ἠκολουθηκέναι πάντη φαίνεται 

18 

τῷ Ἡρακλείδῃ, --- καὶ παρ᾽ ᾿Αςκληπιάδῃ δὲ κατὰ τὸ 8:3 

δεύτερον τῶν ἐκτὸς ἐν τετραπλαείονι τῇ ἀναλογίᾳ 
πάντα γέγραπται ὡς πρὸς τὸν Ἡρᾶν μετὰ τοῦ καὶ 

κοτύλας ἐλαίου ὀμφακίνου γεγράφθαι ιβ΄, τοῦ Κρί- 

τωνος χοέας δύο γεγραφότος. καΐτοι πάντα κατὰ τὸ 

διπλάειον ἣ εύνθεεις εἶχεν αὐτοῦ, διὸ καὶ προόςγε- 
γραφέναι μοι δοκοῦεί τινες κοτύχας β΄. τοῦτο δ᾽ 

αὐτὸ πάλιν μειζόνως ἐναντιοῦται τῇ τ᾽ ἀληθείᾳ καὶ 
τῇ τοῦ Ταραντίνου τε καὶ ἩἫρᾶ γραφῇ. ὃ μὲν γὰρ 
Ἡρᾶς ρπ΄ δραχμὰς ἔγραψεν εἷς «ταθμὸν ἀνάγων, 
οὐκ εἰς μέτρον τὸ ἔλαιον, ὡς ξ΄ { ἑλκούεης τῆς 

βουλόμενος οὐ ϑαρτα ἔν. 40 [] 99, 4 ἜΚ. 

20 

Ὁ» 



Δ  Φ.  ὼ ἢ ΓΤ ὼν 2 ωὖ δῦ. ὦ πο  μΨῪ8ἬἬἝνἝ οι [οσΠὺἂὲης ἌΨΌΥ ὐὐὐν Υ ν᾿ “«Ψ 
ι ͵᾿ - “ δ ον βρνδ, ΚΝ. »“ᾧ ᾿ ΐ ἕ ᾿ νς “νΚ' ΡῪ 

᾿ ᾿ ἯΔ. ἢ 

210 ῬΒΑΘΜΕΝΤΑ ΡῈ ΜΕΝΒΌΚΙΒΟ 

κοτύλης. καὶ γὰρ ἕλκει ἥ γε ᾿Αττική. θ΄ οὐγγιῶν οὖςεα 
τῶν ᾿Ιταλικῶν. ἕλκουςι γὰρ αἱ θ΄ οὐγγίαι [ταλικαὶ]} 

αἱ ἐν τοῖς κατατετμημένοις κέραειν ἑπτὰ καὶ ἡμίςειαν 

οὐγγίας «ταθμικάς, αἵτινες ξ΄ δραχμαὶ γίνονται τῆς 

δ μιᾶς οὐγγίας η΄ δραχμὰς δεχομένης, ὥςτε καὶ κατὰ 
τοῦτο εὐμφωνεῖν τὸν Ἡρᾶν τῷ Ἡρακλείδῃ τρεῖς 

βάλλοντα κοτύλας, τοῦ ᾿Αςκληπιάδου ιβ΄ γεγραφότος, 

ἐπειδὴ τετραπλάςια πάντα κατὰ τὴν εύνθεειν αὐτοῦ 

γέγραπται, 

10 48, Γιάϊάοφηι 6 ἰἰῦγο Υὶ (Ο᾿. ΧΩ], 8610. Κ. ΧΙ], 888). 

κα Ἐμοὶ δ᾽ οὐκ ἀρέςκει ἀντὶ τῶν ε΄ λιτρῶν τοῦ 

κηροῦ μιγνύναι τῷ φαρμάκῳ «{ εμ΄. ποτὲ μὲν γὰρ 
ἀντὶ τῆς λίτρας { ρ΄ γράφουειν αὐτοί, ποτὲ δὲ ἀντὶ 

τῆς μνᾶς, οὐδέποτε δὲ λίτραν οὕτως μικρὰν οὐδεὶς 

15 ἔγραψεν. ὡς { μη΄ εἶγαι. τοῦτο γὰρ ευμβαίνει βαλ- 
λομένων « «μ΄. 

49. Ππιαϊάοφηι (Οἢ. ΧΠ]. 813 5. Κι΄ ΧΠ]Ὶ, 893 55... 

ἈΝυνὶ μέντοι Ζζήτημά ἐεςτι ἐπὶ πόςον ἑψηθήςεται 

(ἣ ἔμπλαςετρος), κοτύλας ς΄ γράψαντος τοῦ ᾿Ανδρο- 

80 μάχου μίγνυςθαι χρῆναι τοῦ κίκεως, ὅπερ ἐςτὶν ἐλαίου 
κικίνου. πόεων γὰρ οὐγγιῶν τὴν ἐκ τῆς Ρωμαϊκῆς 
λίτρας εἶναι βούλεται κοτύλην, οὐκ ἐδήλωςε᾽ καίτοι 

βέλτιον ἦν ἐν Ρώμῃ βεβιωκότα λιτρῶν μὲν καὶ ξε- 
«τῶν καὶ οὐγγιῶν μεμνῆςθαι., παραλιπεῖν δὲ τὸ τῆς 

ο5 κοτύλης ὄνομα ταῖς ἔξω τῆς Ἰταλίας πόλεειν Ἑλλη- 

νικαῖς ὑπάρχον ἐν χρήςει. εἰ μὲν οὖν ἐν ἁπάκςαις 
αὐταῖς ταὐτὸ ἦν ὄνομα τῆς κοτύλης, οὐδὲν ἂν ἦν 

ζήτημα. νυνὶ δὲ ἐπειδὴ παμπόλλῃη διαφορὰ κατὰ τὸ 
ποςὸν ἐν αὐταῖς ἐςτιν., ἐχρῆν αὐτὸν εἰπεῖν ἤτοι γε 

8. ἥμιςυ νυϊρο 29, καίτοι] καί τι Οἡ 

δον ἐδλυ σύ ολετιῳ,,... κα 



γὰ ᾿ ΧΦ τὰ, ΨΥ 15... ὟΣ ΧΎΣ ἥν πὴ Α ἜΣ ΩΣ ἜΣ ΠΑ μ  κροΣ ΣΝ ΥΩ Σ ἡ Ἐενυς, Μὰ Ἀτον  πΚναν ΛΟ ἐξα τὶς 

Ἐφ᾿ 

[9] πῶ ν ΠΟΆΨΙῚΒ ΑΟ ΡΟΝΡΒΕΙΒΟΒ.. ΤΥ ΕΝ 

ὅτι τὴν ̓ Αττικὴν λέγω κοτύλην ἢ τὴν ᾿Αλεξανδρεωτι- 
κὴν ἢ τὴν Ἐφεείαν ἤ τινα ἄλλην. οἱ μὲν οὖν πλεῖεςτοι 

᾿ τῶν Ὑραψάντων περὶ μέτρων καὶ εταθμῶν θ΄ φαεὶν 

οὐγγιῶν τῶν ἐκ τῆς Ῥωμαϊκῆς λίτρας τὴν ὑπὸ τῶν 

ἰατρῶν ἐν ταῖς φαρμακίτιει βίβλοις γεγραμμένην κο- 

τύλην. ἄλλοι δὲ τὴν τῶν ιβ΄ φαεῖν οὐγγιῶν ὑπ᾽ 
αὐτῶν λέγεςεθαι. καθάπερ ἐν ἹΡώμῃ τὴν λίτραν τοῦ 

ἐλαίου ευνήθως ὀνομάζουςειν. ἤδη δέ τινος ἤκουςα 
λέγοντος [5 τς΄ ῬΡωμαϊκὰς ἔχειν τὴν ἐν ταῖς φαρμα- 894 

κίτιει βίβλοις γεγραμμένην ὑπὸ τῶν ἰατρῶν κοτύλην, 
οὐ μικρὰ δέ ἐςτι διαφορὰ πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου 

δύναμιν ἢ μεγάλας ἐμβάλλειν ἢ μικρὰς τὰς κοτύλας. 

ἐγὼ γοῦν ἐν τῇ Ῥώμῃ τὴν τοῦ ἐλαίου καλουμένην 
λίτραν, ἣν διὰ τῶν κατατετμημένων κεράτων μετροῦ- 

σιν. ἔετηςά ποτε βουλόμενος μαθεῖν ὁπόςον ἔχει 
ςταθμὸν τοῦ βάρους. εὗρον δὲ καὶ ταῖς ςταθμικαῖς 

δέκα οὐγγίαις ἴεας τὰς μετρικὰς τοῦ ἐλαίου ιβ΄. διὸ 
γράφειν ἐχρῆν ἐπιμελέετερον ἐν ταῖς φαρμακίτιει 

βίβλοις τοὺς ἰατρούς, ὁποίας τινὰς κελεύουει βάλλε- 

εθαι τὰς οὐγγίας ἢ τὰς λίτρας τῶν ὑγρῶν φαρμάκων, 

πότερα τὰς μετρικὰς ἢ τὰς ςταθμικάς. πρόδηλον γὰρ 

ὅτι τῶν ὑγρῶν τούτων εὡμάτων ὥςπερ καὶ τῶν ετε- 

ρεῶν τὰ μέν ἐςτι βαρύτερα, τὰ δὲ κουφότερα. καὶ 

λέλεκταί μοι κατὰ λόγον ἕτερον ἑκάςετου τῶν εἰς τὰ 

φάρμακα βαλλομένων ὑγρῶν ὃ «ταθμός. 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 

κΕἰκὸς οὖν ἐςτι τὸν ᾿Ανδρόμαχον θ΄ τιον μετρι- 896 
κῶν οὐγγιῶν ἀξιοῦν ἐμβάλλεεθαι τὸ κίκινον ἔλαιον. 

ὡς γίγνεεθαι τῶν ἐξ κοτυλῶν οὐγγίας νδ΄ μετρικάς, 

ο ὅπερ ἐςτὶ ταὐτὸν λίτραις μετρικαῖς Ρωμαϊκαῖς δ΄ 

. καὶ 5. 

ὅ. τοῖς φ. βιβλίοις γυ]ροὸ 

90 



ς, ΨΥ ᾿ ΦΎΡΦΥ φ, νῶν ὡΜ. π κἋ ὙῸΡ “ων ΓΑ Σ ΟΥ̓ ἂ» ὃν ἡ ων 3ϑς τὰ : ΡΥ “ῷ » ἸΌΝ Ὁ » Ἂῃ Ἵ ἔ ΜΡ δΥ, ὑχὺθ ζιν πον 5 Σὰ τ ἰ  Ύνςς « Ρ»: ΗΝ 1: 
» “Ὁ ἐπ νου ᾿ ὶ ἴ ΨΨ ΨᾺ δὰ ἐν Ἃς, ὴ ὦ ᾿ 

Ἔ Ν᾿ ν ΣΝ πιο 

218 ἘΠΑΘΟΜΈΝΤΑ ΡῈ ΜΕΝΘΌΒΙΒ [50.5] 

0. Πιάτάδην (Ο᾿. ΧἼ1Π, 519. Κα. ΧΠΙῚ, 910 5... 
ς 

κ΄ Απαντα δὲ διὰ δραχμῶν γράψας ὁ ᾿Ανδρόμαχος 

τὰ φάρμακα κάλλιον ἂν ἐπεποιήκει κατὰ τὴν αὐτὴν 

ευμμετρίαν καὶ τοῦ ἐλαίου μνημονεῦςαι, ὡς ἕλκειν τὸ 
5 βαλλόμενον δραχμὰς τοςάςδε᾽ ἢ εἰ μὴ τοῦτο, πάντως 

γοῦν ἐχρῆν αὐτὸν τῆς ἹΡωμαϊκῆς λίτρας μνημονεῦςκαι. 

νυνὶ δὲ κοτύλην γράφει, τὴν ευνήθη περὶ τοῦ μέτρου 

911 τούτου καταλιπὼν ἡμῖν ἀμφιβολίαν, εἴτ᾽ ἐννέα με- 

τρικῶν οὐγγιῶν εἴτε δώδεκα βούλεται τὴν κοτύλην 
10 εἶναι. κατὰ δὲ τὴν ἐμὴν γνώμην ἣ μὲν τελεία ευμ- 

μετρία τὰς [5 ς΄ τοῦ «ταθμοῦ λαμβανέτω, διὰ τὸ τὴν 
Ῥωμαϊκὴν λίτραν ἕλκειν [5 ιβ΄. κατὰ δὲ τὸ δ΄ ἂν ςκευά- 
εης, εὔδηλος ἣ ἀναλογία. εὔδηλον δὲ καὶ ἐὰν δρα- 

χμὰς εἴπῃ τις εἰς τὴν τελείαν ευμμετρίαν λαμβάνεεθαι 

16 ὑπ΄ διὰ τὸ τὴν ςταθμικὴν οὐγγίαν η΄ δραχμὰς ἕλκειν. 

51---Ο0. Οοἰϊοοῖδο α6 ἠιθη,8ι")}5 οἱ ροπαονεθι5 Θαϊοῃθα. 
(γ148 Ρῥιο]. 8 49.) 

51---δ0. Ργΐηια ουροϑβέδο (46 πιδαΐσογην ροηα ον 
Ὁ ἨιΘ6Ή.814715. 

20 (γιᾷθ ρυοὶ. 8 80---ὅ8,) 

Κυμε[Γαλήνου τοῦ ςοφωτάτου περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν 
διδαςκαλία!]. 

1 (εαρ. ἢ). 

Τί ὃ ςταθμός, τί τὸ μέτρον καὶ ἀμφοτέρων διαφοραί; 

28 ὋὉ ε«ταθμὸς βάρει μετρούμενος κρίνεται, τὸ δὲ 

μέτρον ἀγγείου κοιλότητι" τὸ δὲ ἀγγεῖον ἢ ξηροῦ 

91, τοῦ ςοφωτάτου οι. 8έ, τοῦ ςοφωτάτου (εοφοτά- 

του 4188) ροϑύ διδαςκαλία Βαροπί Ν64 22. διδαςκαλία 
οὔ. ϑὲ 23, Κεφάλαιον α΄ Οἡ 924, σπο {{ξα] πὶ ΟἿ. Ἄ 
Νοϑί 88. μὲν ροϑὲ Ὁ «84. Νε τ«ςταθμὸν 4 286. τὸ ; 
δὲ ἀγγεῖον οπϊ. 45 ̓ )ε ἢ οἵπῆ. δὲ 

, 
νων ὼν οώ4.Δ΄ να οὰ 
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ποςοῦ μέτρον ἐςτὶν ἢ ὑγροῦ ὡς εἶναι τρεῖς τοῦ με- ᾿ 
τρουμένου ποςοῦ διαφοράς, μίαν μὲν τοῦ ςταθμοῦ, 

ἑτέραν δὲ τοῦ τῆς ξηρᾶς οὐείας οἷον χώματος, καὶ 

τρίτην τοῦ τῆς ὑγρᾶς. πολλῶν δὲ καὶ εχεδὸν ἀπεί- 
ρων ὑπαρχόντων τῶν τε «ςταθμῶν καὶ τῶν μέτρων ἿΕ 
παρά τε τὰς χώρας καὶ τὰ ἔθη τῶν χρωμένων περὶ 

τῶν μάλιςτα ευνήθων ἅπαειν ὃ λόγος ἡμῖν ἔεςται. 

2 (οαρ. 1). 

ἸΤερὶ τῶν δηλούντων τοὺς «ςταθμοὺς καὶ τὰ μέτρα 

χαρακτήρων. 10 

1. Ἀλλ᾽ ἐπειδή τινες οὐχ ὁλογραμμάτως, ἀλλὰ 

διὰ χαρακτήρων ταῦτα εἡμαίνουει, βέλτιον ἂν εἴη 

τοῖς παλαιοῖς κατακολουθοῦντα πρῶτον τοὺς χαρᾶ- 

κτῆρας αὐτοὺς διαςαφηνίςαι. 

2, ἸΠΤρῶτον μὲν οὖν τὸ χ ςτοιχεῖον ἔχον ἐπικεί- 1ὅ 
μενον αὑτῷ τὸ ἄλφα χαλκοῦν εημαίνει, καθὼς δρᾷς, 

χ. εἰ δὲ ο ἔχει τὸ χ᾿ χόα, Χ΄ εἰ δὲ ν ἢ οι, χοίνικα, χ» 

χ᾽ εἰ δὲ η, χήμην, Χ. 
Ὁ. Τὸ δὲ Κ ςτοιχεῖον. εἰ μὲν ἔχει ε ἐπικείμενον 

αὑτῷ καὶ λοξὴν εὐθεῖαν γραμμὴν τέμνουζςαν τὴν 20 

κάτω κεραίαν αὐτοῦ, κεράτιον δηλοῖ, ΚαΞ: εἰ δὲ υ 
ἔχει τὸ Κ, κύαθον εημαίνει, Κα" " εἰ δὲ ο, κοτύλην, Κα“, 

4, Ἢ δὲ ἀπερίςετικτος εὐθεῖα γραμμὴ πλαγία ἢ 750 

2. μία Α 6, ἔθη] εἴθη 4, ἔθνη δὲ 8. Κεφάλαιον 

β΄ Οὐ 10. ροβϑῦ χαρακτήρων δὲ «844, κεφ. β. 18. τοῖς 
οἵῇ. Α 16. αὑτῷ δὲ, αὐτῷ Νεσλ, αὐτὸ 438 ἄλφο] α 

Νὲ 11. ἢ οἱ εἰ ἃ' οπι. 4ΔΙ΄Νοδὲέ 18. χῆμαι 48 [9. 
Τὸ] εἰ 4 σετοιχεῖον οι. 48) )Νεϑὲ 20. αὑτῷ δὲ, αὐτῷ 
Νεῦβ, αὐτὸ 48 21, κερέαν Α 22. εἰ δὲ ο, κοτύλην, 

ΚΟ οχῃ. ϑὲ 29, πλαγεῖα 45Νε Ὦ περιςπωμένη ο11, 

“4 )ε8ὲ : 
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περιςπιωμέγνη τεθεῖκα κατὰ πᾶν ὀβολὸν δηλοῖ... “ὦ, 

αἱ δὲ δύο ἀπερίςτικτοι δύο ὀβολούς, Δ, οἱ ποι- 

οὔςει τὸ γράμμα δηλούμενον ὑπὸ τοῦ Γ πληείον ἔχον- 

τος τὸ ρ τεμνόμενον ὑπό τινος εὐθείας γραμμῆς, [Υ-. 
ὅ. Αἱ δὲ δύο γραμμαὶ ευνάπτουςαι κατὰ θάτερον 

πέρας ὥςτε γωνίαν ποιεῖν ἐμφερῶς ταῖς τοῦ Κ δύο 

κεραίαις ταῖς πρὸς τῇ ὀρθῇ γραμμῇ [ἢ κατὰ κάθετον] 
δραχμὴν εημαίνουςι, «,. τὴν ευνωνύμως καὶ δλκὴν 
καλουμένην. 

60. Ἰδίως δὲ παρὰ παλαιοῖς τὴν δλκὴν τὸ λ δηλοῖ 

ἔχον μέοον τὸ ο, λ [ἡμεῖς δὲ καὶ ταύτην ὁλκὴν καλοῦ- 
μεν]. εἰ δὲ τὸ τι μέεον ἢ προςτεθειμένον ἢ ἐπικείμε- 

νον ἔχει τὸ λ, λίτραν εημαίνει. λ, λι, λ᾽, τινὲς δὲ τὴν 

ἑτέραν τοῦ λ γραμμὴν λοξῶς τέμνοντες δσθο τὴν 

16 λίτραν. ΔΛ. 

ἰ. Τὸ δὲ Γ ἔχον ἐν ταῖς ἑαυτοῦ γωνίαις τὸ ὁ οὐὖγ- 

γίαν δηλοῖ, [». 

8, Τὸ δὲ μ κατὰ τὸ μέςον αὑτοῦ ἔχον τὸ ν μνᾶν 

1. λὼ» οἴη. δέ., Δ οὰ, 6 2. αἷ εἰ 48 δὰ οἱ. 
Νε, τῷ οι. δὲ οἵ] εἰ 4, ὃ 8 8. δηλούμενοι 4.8 ὑπὸ 
τοῦ Γ ἀὑϑηπ6 δᾶ τεμνόμενον οι. 48 4. γραμμῆς [{] 
γράφεται 458 ὅ. τε ροϑύ ευνάπτουςαι εἅ4. Νέὲ 7. τῇ 

ὀρθῇ γραμμῇ] τὴν ὀρθὴν 4148, τὴν ὀρθὴν γραμμὴν αὐ ἢ 
κατὰ κάθετον οι. 45 ᾽Ν)ε8ὲ 8, «]}] 5 4 ευνιύνυμον 
“4 καὶ ὁλκὴν καλουμένην] ἣν- καὶ ταύτην ὁλκὴν καλοῦ- 
μεν 4, ἰάθιηαὰθ 8, οὐδ αποᾷ καλούμενον Ἰορ 10. 
παλαιοῖς δέ, παλαιῶν γ6]. τὴν ὁλκὴν δηΐο παρὰ παλ, 
Βαθοῦ Δὲ 11. ἡμεῖς 5346 δα καλοῦμεν οἵα. δεϑέ 12, 

τὸ οἴω. Ν6 μέςον αϑαᾶπ6 δᾶ ἐπικείμενον οἵα, 4} ,κε8ὲ 
18. λίτραν εημαίνει] λι ςημαίνει 4.8, ςημαίνει λίτραν Νὲἕ 

λ λι λ] Λι Δὲ, λὶ έ, οι. 48 14. ἀλλήλοξον ἢ δπΐο 
λοξῶς 8αᾷᾶ. Νὰ 18, λὶ Οὐ, λι 48 16, ἐντὸς τῆς ἑαυ- 
τοῦ γωνίας Δὲ οὐγγίαν] [5 4" 18, τὸ αὶ δὲ δέσὰ 

αὐτοῦ ἔχον Νεῦλ, ἔχον αὐτοῦ 45 
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ςημαίνει, Μ᾿ εἰ δὲ τὸυ ἔχει τὸ μ. μύςετρον εημαίνει, 

Ἡ" εἰ, δὲ τὸ ε. μέδιμνον, ̓ ' εἰ δὲ τὸ ος μόδιον εημαί- 

ψΕι. ἢ. 
9, Τὸ δὲ τ ἔχον ἜΞΟΔΕ αὑτοῦ ρ καὶ υ ἐπικεί- 

μένον τρυβλίον δηλοῖ, 3υ.͵ ὅ 
ο 10, Τὸ δὲ ξ ἐπικείμενον ἔχον τὸ ε ξέετην εημαί- 

νει, ξέ’ εἰ δὲ ο ἔχει, ὀξύβαφον, ξ9. τινὲς δὲ τὸν ξέ- 
«τὴν διὰ τοῦ ξ τεμνούεης αὐτὸ εὐθείας γραμμῆς δη- 

λοῦει, ἕ. 
11. Τὸ δὲ ἡ ἔχον ἐπικείμενον τὸ μ ἡμίναν δηλοῖ, 10 

ἢ᾿ εἰ δὲ Κ καὶ ρ ἐπικείμενον ἔχουει τὸ μι’ κεράμιον 

δηλοῦει, Κρ. 

δ5 (οαρ. 11]. 

ΠΠΤερὶ «ταθμῶν. 

Ἡ μνᾶ ἣ ̓ Αττικὴ καὶ ἣ Αἰγυπτία ἔχει [δ΄ τι. 16 
Ἡ μνᾶ ἣ Ῥωμαϊκὴ ἔχει [5 κ΄. 

Ἡ λίτρα ἔχει [Κα ιβ΄. 702 
4, Ἢ δὲ οὐγγία δραχμὰς η΄, αἵτινες καὶ ὁλκαὶ λέ- 

γονται. 
δ. Ἡ δὲ δλκὴ ἢ δραχμὴ κεράτια ἔχει τη΄ ἄλλοι δὲ 20 

λέγουει γράμματα Υ΄. 

ἣν ΟΝ ἘΘ μὰ 

1, ςημαίνει] δηλοῖ Νἐ 4. τὸ δὲ τὸ τ 48΄ ἔἔμπρο- 

ςθεν] εὑν 45, Ν6. αὑτοῦ δέ, αὐτοῦ γ6]1. τὸ 8πίθ ρ 8ἀᾷᾶ, 

ϑὲ ἐπικείμενον 44 Βαροῖ ροϑβύ δηλοῖ ὅ, ΤΙΘΕΒΟΝ ΤΟΙΣ 

ψπᾶπι Βυρτὰ ΘΧΒΙΡῸΙ 5016 μεαροΐ 4, οἱ. δ, Τρ 760]. 0. 
ἔχον ἐπικείμενον Νε, εἰ μὲν ἔχει ἐπικείμενον 48, ἴῃ ἢ 

οχηπΐα ροεύαγθαῦδ 8. τέμνουσιν 4" αὐτὸ] αὐτοῦ 8 
10. τὸ δηΐθ μ᾽ οπιὶ. 6 11, ροϑύ πούϑιῃῃ ποιηΐηδθ Να δᾶ. 

ἢ Ημ ἔχει Με, ἔχον 4.8 τὸ ον, δέ, 12. δηλοῖ 48. Νεὲ 

18. Κεφάλαιον γ΄ Οὐ 14. ροβύ «ταθμῶν δὲ δἀᾶ. κεφ. γ΄ 
15, οὐγγίας Νἕ 16, ἔχει [6] οὐγγίας Δὲ 117. [90] τὸ Δὲ 

18. οὐγγία] [5 ϑέὲσῇῃ δραχμὰς] { ΔΝεσῇὰ 920. ἢ] ἤτοι ἣ 
͵δέ ἡ δὲ δραχμὴ ἢ ὁλκὴ ἔχει γρ γ΄ ἢ κεράτια τη Δὲ 
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0. Τὸ δὲ γράμμα ὀβολοὺς β΄. ὑτάνς, 
(. Ὁ δὲ ὀβολὸς κεράτια γ΄. ; 
8, Τὸ δὲ κεράτιον ἔχει εἰτάρια δ΄- ἄλλοι δὲ χαλ- 

κοῦς δύο δίμοιρον᾽ ὃ γὰρ ὀβολὸς ἔχει χαλκοῦς η΄. 

ὅ δά (οαρ. 17}. 

Περὶ μέτρων ὑγρῶν. 

1, Τὸ ᾿ἸἸταλικὸν κεράμιον ἔχει χόας η΄. 

2, Ὁ χοῦς ξέετας ς΄. 

9. Ὁ ξέετης [κοχλιάρια ἢ] κοτύλας β΄, αἵτινες καὶ 
10 τρυβλία λέγονται. [ἄλλοι δὲ λέγουςειν ἔχει ὃ ξέετης 

ςταθμὸν λ' α΄ 8 

4, Τὸ δὲ τρυβλίον [5 Θ΄. 

ὅ. Τὸν αὐτὸν δὲ ς«ταθμὸν ἔχει τὸ κοχλιάριον καὶ 
7168 ἣ κοτύλη. ἣ κοτύλη ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν ὡς τὸ τρυβλίον. 
18 60. Τὸ τρυβλίον δὲ [τὸ μικρὸν] ἔχει μύετρα μεγάλα 

γ΄. ὀξύβαφα δὲ δ΄. τὸ γὰρ μέγα μύετρον ἔχει [ὀξύ- 

βαφα γ΄. τὸ δὲ μικρὸν. μύετρον ἔχει] ὀξύβαφον α΄ 

καὶ [τὸ] Υ΄ [αὐτοῦ μέρος! 
(. Τὸ δὲ ὀξύβαφον ἔχει κύαθον α΄ καὶ ἥμιευ. 

1, ὀβολοὺς] “ΟἴΝὸ 8. ἄλλοι δὲ] ἢ Δὲ 4. χαλκοῦς} 
α 
χ δὲ 

ὅ. Κεφάλαιον δ΄ Οἱ 6. ροβὺ ὑγρῶν ϑὲ δά, κεφ. δ΄. 
ΕΘ ΝΡ 9. Ὁ ξέετης οἴῃ. “8ὲ κοχλιάρια ἢ οπι. 

Νεϑὲέ. κοτύλας] ΚΟ0 6 βΊ δύο ϑὲ 10. ἄλλοι δὲ εἰς. 
νἱᾶθ Ργ0], 8 ὅ2. 80: Νι4 ογηῖβ815 ἄλλοι δὲ ἀϑαπ6 δᾶ καὶ ἡ 

κοτύλη Βαροῖ: ἡ κοτύλη γὰρ ταῦτον ἐςτὶν εἰπεῖν, ιὑς τὸ 
τρυβλίον δξέεςτης] ξ δὲ, ξξέ Οὐ 11. Δ] λὶ Οὐ 14. ἡ 

κοτύλη δἰξουθμα οὐ ὡς οἴα. δέ͵:͵,'. 16. ΥἹ] τρία 5ὲ, ἰδθχα 17 β 
ὀξύβαφα] ξ9 Νἐ. ααυὶ ἀοϊπᾶθ οἵα. ὀξύβαφα ἀϑαὰ8 δᾶ ἔχει β 
(ν. Ῥυο]. 8 82) 17. τὸ δὲ μικρὸν ἀβαὰθ δᾶ μέρος οπὶ. δὲ 
18. τὸ γ΄ αὐτοῦ μέρος Οἧ, βοϊυτα γ΄ Νὲ 19. καὶ ἥμιςυ] 
5 Νεδὲ ' 
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8, Ὁ δὲ κύαθος ἔχει χήμας μικρὰς ἤτοι μύετρα 
μικρὰ β΄. Ξ 

9. Εἰ δὲ βούλοιο καὶ τὸν «ταθμὸν τῶν ὑγρῶν εἰ- 
δέναι μέτρων, πάμπολλοι μὲν αἱ τῶν ὑγρῶν οὐςειῶν 

εἶει κατὰ τὴν ῥοπὴν διαφοραί, ὡς ἐπὶ παραδείγματος ὅ 

ἐλαίου τε καὶ οἴνου καὶ μέλιτος λέξομεν. 
10. Τὸ μὲν οὖν μέλι τοῦ οἴνου βαρύτερόν ἐετι 

τετάρτῳ μέρει καὶ προςέτι δεκάτῳ, ὅπερ ἐςτὶ τὸ ὅλον 
ςύνεγγυς τρίτῳ. ἔχει γὰρ [τὸ αὐτὸ τῷ οἴνῳ τοῦ μέ- 
λιτος ποςὸν] ὅλον τὸν τοῦ οἴνου «εταθμὸν καὶ προςέτι 10 
τὸ τρίτον αὐτοῦ [μέρος]. 

11, Τοῦ δὲ ἐλαίου τὸ μέλι τῷ ἡμίςει μέρει βαρύ- 

τερόν ἐςτιν. ἔχει γὰρ ὅλον τὸν τοῦ ἐλαίου ςταθμὸν 

καὶ προςέτι τὸ ἥμιευ αὐτοῦ. ΄᾿ ΐ 
12. Ὁ δὲ οἶνος τοῦ ἐλαίου ἐννάτῳ μέρει ὑπερέ- 1 

χει. ὅλον γὰρ αὐτὸ ἔχει καὶ τὸ ἔννατον αὐτοῦ. 
19, Πρὸς εαφήνειαν δὲ πλείονα καὶ ὡς ἐν δια- 

γράμματι τῶν κατὰ μέρος μέτρων τὸν «ταθμὸν ὑπε- 
τάξαμεν. δήλου καθεετῶτος ὡς κατὰ κοινοῦ πάντων 

τῶν ὑποκειμένων αὐτοῖς κατὰ τὸν «τοῖχον τό τε 20 
ἔλαιον καὶ ὃ οἶνος καὶ τὸ μέλι κατηγορούμενα κεῖται. 

14, Τὸ Ἰταλικὸν 

κεράμιον ἔχει ἐλαίου οἴνου μέλιτος 

ΧΡΌΒ ἈΝ ΒΗ 

ὃ χοῦς δ Θ΄ λὶ-Υ λὶ ΚΧὺὴϑ 96 

ὃ ξέετης βιη [κ' [5 κζ΄ 

4. πάμπολλαι δὲ 9, τὸ αὐτὸ ἀβαᾳὰ6 δὰ ποςὸν οἴῃ. 

δὲ 11, μέρος οἴῃ. δΝεϑὲ 18, «ταθμὸν οἴῃ, δὲ 11. 
ἐπὶ διαγράμματος Νἕ 19, δῆλον Νεϑὲ 21, καταγο- 
ρούμενα ΟΛλ ροβὺ κεῖται Οἡ 884.: Τὸ διάγραμμα χεῖται 
28. ἕχει οἴη. δὲ 24. Δ] Λὶ Νε, λί 8ὲ, λὶ Οὐ οὖ ᾿ς οἱ 

ΥΘ]1α 18 ἸοοΪΒ 2, ὁ οὐ το]ϊααοβ αυύϊοα]οβ οἵα. δὲ 
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. ἐλαίου οἴνου. μέλιτος 

ἣ κοτύλη [5 θ΄ [5 τ [5 τί 

τὸ μέγα μύεττρον Κ᾽ γ΄ κύη κδ΄ 5 
τὸ μικρὸν μύττρον (ς΄ {τ βι : δ Ὁ 

5 τὸ ὀξύβαφον {ι΄ σβ γι Κγ τ 
ὁ κύαθος {(ιβ΄.. Βαδίκο ΤΡ ζ 

δ 115, Ὁ δὲ Ὀρειβάειός φηςει κατὰ ᾿Αδαμαντίου τὸν 

ξέετην τὸν ᾿Ἰἰταλικὸν τοῦ οἴνου μέτρῳ μὲν ἔχειν [5 κ΄. 
«ταθμῷ δὲ λ' α΄ Κα η, τὸν δὲ ξέετην ἐπὶ μέτρου τοῦ 

10 μέλιτος ἄγειν «ταθμῷ λ' β΄ 8. 

δῦ (οαρ. ΤΥ). 

ΤΙερὶ μέτρων ξηρῶν [διδαςκαλία ςαφής!]. 

1, Ἢ Αἰγυπτία ἀρτάβη ἔχει μοδίους ε΄. 
2. Ὁ δὲ μόδιος ὃ Αἰγύπτιος καὶ ᾿ἸΙταλικὸς ἔχει 

15 χοίνικας η΄. 
5. Ὁ δὲ χοίνιξ ὃ β΄. 

4, ὋὉ δὲ ξέετης ἡμίξεςτα β΄, ἃ δὴ καὶ ἡμίνας προς- 
αγορεύουειν. 

δ. Ἢ δὲ ἡμίνα ἔχει κυάθους ς΄. 

20 6. Ὁ ᾿Αττικὸς μέδιμνος ἔχει ἡμίεκτα ιβ΄. 

1. ἐλαίου οἴνου μέλιτος ΥΘΡΘΌΪΙ 6 ρυΐοσθ ραρῖπα 4. 

τὸ μικρὸν μύετρον οἴο. περούῦ δέ ροβῦ νϑῦβ. 6 μοὺ τηοᾶο: 

τὸ μικρὸν μύετρον ὅλκ. ς΄ [ζΚ' κ΄ ὁλκὰς θ΄, δ ρϑιυῖζον ἔθυϑ 
Νὲ βοᾶδῃι ἴοοο: μικρὸν μύετρον « ς΄ γμ κ΄ { θ΄ 5. 
{ ΥἹ γε θ΄ Με, ἴζ θ΄ δὲ 7. ριβάειος Νεῦλ ᾿Αδα- 
μάντιον νυ]ρὸ 8. ἔ δέ, ξξέ Οἱ; ρουϊπᾶθ νϑυβ. 9 9, 

λ7 λὶ Οἢ ἐπὶ μέτρου οπι. Νὲ 1[0. ἄγειν] ἔχειν Νὲ δ] 
λὶ Ολ, λίτρας δέ 

11. Κεφάλαιον ε΄ Οἡ 12. διδαςκαλία ςαφὴς οἵι. δ, 
αὶ «4. κεφ. ε΄ 18. μόδια Νε, ἢ δὲ 16, ξέ ΟλΛ. 17, 

Ἐ δὲ β7 δύο δὲ 19, ςΊ η΄ ναϊρο (ν. Ργ0]. 8 ὅ8.). 20, 
ὁ δὲ ᾿Αττικὸς Ν6 : 



μοὶ ΡΣ ΕΣ ΡΟΣ ὙΔΜ, 
ΜΕ ΤΕ ΡΡ ὦ πὰς Ὅν τῶν αὖ ΤΡ ᾿ ᾿ Ἧ 

Γι ΟΣ 

Ὁ [66] 0 ΟΑΥΙΒ ΑΟ ΡΟΝΡΒΕΙΒῦδ.. ΠΣ 

{. Τὸ δὲ ἡμίεκτον ἔχει χοίνικας δ΄ ὥςτε τὸν μέ- 
διμνον ἔχειν μοδίους ς΄, χοίνικας μη΄, ξέετας ας΄. 

8. Τούτων δὲ τὸν ςταθμὸν εἰπεῖν οὐκ εὔκολον, 

ὅτι τῶν ξηρῶν οὐειῶν ἄπειρός ἐςτιν ἣ κατὰ τὴν ῥο- 

πὴν διαφορὰ κατὰ τὴν τῆς ἰατρικῆς τέχνης διδαςκα- 

λίαν. καθὼς οἱ πρὸ ἡμῶν ςοφοὶ ἰατροί τε καὶ διδά- 
εκαλοι ταῦτα ἣμῖν διεςταφήνιςαν [θαυμαςτῶς]. 

5θ0---59. Καγέία οοἰϊοοῖίω (6 ροπαάογθιβ αἋ ὨιΘΉ 8.728. 

(γ1468 ργο]. 8 84--.8.) 

ΠΠερὶ εημείων καὶ χαρακτήρων τῶν ἐν ταῖς ευςταθμίαις 

καὶ περὶ «ταθμῶν καὶ μέτρων. 

50. (οαρ. ΠῚ ϑεοομιάα ἰαδεία ἀ6 ποῖδδ ρον θγηηι 
Εἰ Ἠλ6),5147᾽ 7 ΜΉ}. 

1, Τὴν τῶν εημείων καὶ χαρακτήρων διδαςκαλίαν 

ἀναγκαιοτάτην οὖςαν οὐ πάρεργον ἀναγράψαεθαι, 

ὅπως ἐν ταῖς τῶν φαρμάκων «ςκευαείαις ευμβολικῶς 

εὑρόντες κείμενά τινα αὐτίκα γνωρίζωμεν τὴν ἐξ 

αὐτῶν εημαινομένην ευεςταθμίαν. 

2. Τὴν οὖν μνᾶν εημαίνει τὸ μ «ςτοιχεῖον ἐπικεί- 

μενον ἔχον τὸ ν, ἡ. 
Ὁ. Τὴν δὲ λίτραν τὸ λ ἐπικείμενον ἔχον τὸ τ. λ᾽. 

ἴ. διεεάφηςαν Δὲ θαυμαςτῶς οἴα. 85 

8. Κεφάλαιον ς΄ ἡ 10. 11. ΤΤερὶ ἀϑαὰθ ἃ μέτρων] 
ἼΛΑλλως περὶ εημείων καὶ χαρακτήρων τῶν ἐν ταῖς ευ- 

ςταθμίαις Να, Ἔκθεεις τῶν ςημείων καὶ χαρακτήρων ΔΝῖο., 
ἂρ. Ῥοβὺ ὰ]ὰτὰ 8ὲ μαροῦ κεφ. α΄, Οὐ Ἢ ἄλλη ἔκθεεις 
16. ἔν ομι. Νὰ Νῖο.αρρ. 17. τινὰ οἴῃ. Νὲ γνωρίςεω- 
μεν Δὲ, γνωρίζειν ἔχωμεν Νῖίς.αρρ. 18.“ «ταθμίαν Νοε. 

4}. 19, τὴν μὲν οὖν Νἐ 21. ἔχον ἐπικείμενον δε 

λ1] λὶ Οἢ 

ΒΟΕΙΡΤ, ΜΕΤΒΟΤ,. 1. 10 

10 

1ὅ 

20 



εὐ ελανος ἐς τ ἐν ον τς ος ἐς ος ἐν δϑλοΣ εἶκε 

220 ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ ῬῈ ΜΕΝΒΌΕΒΙΒ [6 ΤΣ 

4, Τὴν δὲ οὐγγίαν τὸ Γ ἔχον εὐυγκείμενον τὸ ο, [5. 
151 παρ᾽ ἐνίοις δὲ εὗρον τὸ ν ἐπικείμενον ἔχον τὸ ο 

[οὐγγίαν εημαῖνον], ν. 
Α ΡῚ ᾿Ὶ 2 ΄ ᾽’ ἊΜὋᾳ ε 

[9. Μ δὲ ἔχον τὸ ε ἐπικείμενον μέρος δηλοῖ, μ.]} 

ὄ 6. Πλάγιον δὲ Λ εἰς μὲν τὰ δεξιὰ ταῖς κεραΐίαις 

νεῦον δραχμὴν δηλοῖ, «(. εἰς δὲ τὰ εὐώνυμα ἧμί- 

ςειαν, »». ἵ 

. Τὸ δὲ Ῥωμαϊκὸν εἴγμα παρ᾽ ἐνίοις μὲν τριώ- 

βολον. παρ᾽ ἡμῖν δὲ παντὸς ςταθμοῦ τὸ ἥμιου. 5. 
-Ὑππ 

10 πλάγιον δὲ ἕν μὲν ὀβολόν, υ». δύο δὲ διώβολον. 2. 

ὃ, Ἔεω δὲ ἐετραμμένον τὸ Ἑλληνικὸν εἶγμα 

ἡμιώβολον. 9: 

9. Ξ δὲ ε ἐπικείμενον ἔχον ξέετην δηλοῖ, ξ΄. 

10. Τὸ δὲ κ ἐπικείμενον ἔχον τὸ υ κύαθον, Κῦ. 

16 [11]. Ὑπερκείμενον δὲ τὸ ἃ τῷ ο δλκὴν εημαίνει 

τὴν καὶ δραχμὴν ευνωνύμως καλουμένην, λ.] 

1, ευγκείμενον] ἐπικείμενον Νε, ὑποκείμενον δὲ Θὲ 

παρὰ Νὰ παρ᾽ ἐνίοις πϑατι6 δᾶ Ν᾽ οἵη, Νίος.αρρ. 

οὐγγίαν ςεημαῖνον οι. Νεϑδέ, οὐγγίαν ςημαίνειν Οἱ ν] 

γο Νε, ον ὃ Οἡ 4, τὸ οχι. δέ; ἰοΐιαβ ὑϑύβιιθ 510 ϑαϊίτϑ 

δρυᾶ Νὲ: μ δὲ καὶ ε ἐπικείμενον, ἡ, μέρος δηλοῖ, ἴὰχπι ἴῃ 

Νίο.αρρ.: τὸ δέ γε μέρος τὸ μ δηλοῖ ἐπικείμενον ἔχον τὸ 

ε, ἃ ὅδ. τὸ ΔΛ Δὲ τὰς κεραίας Νε, τῆς κεραίας Νίο.ὦρρ. 
8, εἶγμα παρ᾽ ἐνίοις] 5 παρὰ Ῥωμαίοις Ολ δ Νίς.αρΡ. ροϑί 

. τριώβολον Δῖο.αρρ. αᾶ8. ἢ ἥμιυ 10. δηλοῖ μοϑὲ ὀβολὸν 
44. Νὲ 12, ἡμιώβολον 9] 9 ἡμιώβολον 2 “ ἢ 9 Ο΄, 
ἡμιόβολον ζ ἢ ὃ Νίο.αρρ. 18. Ε ροβϑύ ἔχον πεν. ϑεδὶο. 
Ωρ. ξε Οἱ 14, Κὺ Νεοσλ, Κ δὲ 15. προςκείμενον 

ὍΘ τὸν τῷ. 01] τῷ ὁ. τὸ Δ δε, τὸϑ. ο τὸ λέ ἘημρΙ- 

νει ἀϑαὰο δὰ Ἀ]) λ ςυνωνύμως τὴν καὶ δραχμὴν καλουμέ- 

γὴν Ν6, εημαίνει λ ΟἸἾ 5515. γϑ 1 π|8 Δ... 16. ἃ οἵη. δέ 



506" (οαρ. ΚΠ0). Τονα οἰιιδάθηι φοηθνὶς ταϑιιῖα. 

12, Τῷ δὲ χ «ετοιχείῳ ἐπικείμενον αὐτὸ τὸ α χαλ- 
α ’ α πρλξύτν, δὲς " . , ο 3 Ἂ 

κοῦν εημαίνει, χ. εἰ δὲ τὸ ο ἔχει τὸ χι χόα,χ. εἶ δὲ ν, 
Γὲ ν »} ᾿Ὶ ν᾿ Η 

χοίνικα. χ. εἰ δὲ ἡ. χημήν. Χ. 

18. Τὸ δὲ Κ, εἰ μὲν ἔχει ε ἐπικείμενον καὶ λοξὴν τα 

εὐθεῖαν γραμμὴν τέμνουςαν τὴν κάτω κεραίαν αὐτοῦ, 

κεράτιον δηλοῖ, ΚΞ, εἰ δὲ υ, κύαθον, Κα“. εἰ δὲ ο, 
κοτύλην, [κ9. 

14. Ἢ δὲ ἀπερίεςετικτος εὐθεῖα γραμμὴ πλαγία τε- 

θεῖκα κατὰ πᾶν ὀβολὸν δηλοῖ. Δ. αἱ δὲ δύο ἀπερί- 

ςτικτοι δύο ὀβολοὺς ποιοῦει, λλ. 

10. Δηλοῖ δὲ γράμμα τὸ Υ πληείον ἔχον τὸ ρ 

τεμνόμενον μετ᾿ εὐθείας γραμμῆς, [ζ΄ 

10. Αἱ δὲ δύο γραμμαὶ ευμπίπτουςαι κατὰ θάτε- 

ρον μέρος ὥςτε γωνίαν ποιεῖν ἐμφερὲς ταῖς τοῦ Καὶ 

δύο κεραίαις ταῖς πρὸς τῇ ὀρθῇ γραμμῇ εημαίνουςει 

δραχμήν, «. τὴν ευνωνύμως καὶ δλκὴν καλουμένην. 

11. ᾿δίως δὲ τὴν ὁλκὴν τὸ λ δηλοῖ ἔχον μέςον τὸ 

ο,λ. εἶ δὲ τ ἔχει τὸ λ, εημαίνει λίτραν.. λ. 

18, Τὸ δὲ Γ ἔχον ἐν ταῖς γωνίαις αὑτοῦ τὸ ο 

οὐγγίαν δηλοῖ. [5, 

2, Τῷ δὲ οὐ οοἴογα πϑαὰ6 84 οδὯρ. ὙΠΠ υἱΐ. Ὁτα. ὁ, 

Θϑάθη θα δα ο8ρΡ. ΓΧ υ]ύ. οἵη. Δ} σεςτοιχεῖον Οὐ 8. 

τὸ χ οἵη. Νῖο.ωρρ. χόαν Οἱ 9, Ἣ αἀϑᾳπ6 δᾶ 18. [Ὁ] 
Πμαθο βίο ἴῃ Δῖοιαρρ.: εἰ δὲ ἀπερίετικτος εὐθεῖα γραμμὴ 

πλαγεῖα τεθεῖςα, Δ. κατὰ πᾶν δηλοῖ, εἰ δὲ δύο ἀπεριοτί- 

κτῶως δύο ὀβολούς, οἱ ποιοῦειν, λλ. δηλοῖ μὲν ὑπὸ τοῦ Υ 
πληςίον ἔχον τὸ Ρὶ τεμνόμενον μετὰ εὐθείας γραμμῆς, [Κ΄ 

10, ροϑύ Δ Οὐ δᾶά. ὡ», ἰάοιηαὰβθ 11, ροβδῦ δὰ αἍα, 2. 19. 

λ Οὐ δἀᾷᾶ, λ' 20, αὐτοῦ γυ]ρο, ἰΐθιη ρ. 228 υβ. 1 οὐ 4 

ΤΠ" 

1506} Ὁ ΟΑΥΗΝ Ἀοιβο ΒΕΗμ μεν Ὁ “Ὁ ΘΟΠ " 

18 

20 



ἃ νον  δϑδνα,, “ὩΣ, ΡΝ ἐδχν τς ΝᾺ 4 ἐὰΣ Ν τ᾿ ΓΝ “ γῊδ ζ ΛΕ νὸν ἐς ᾿ Ὕνν.. ΝΕ ἊΣ ΔΝ ΩΝ ἘΣ δος Ἐν ΡΝ 

228 ἘΚΑΟΜΈΝΤΑ ΠΒ ΜΕΝΒΌΒΙΒ Σὰ : 

19. Τὸ μ ἔχον κατὰ τὸ μέςον αὑτοῦ τὸ ν μνᾶν 
ἊὉ Μ᾿ εἰ 

169 δηλοῖ, ὶ δὲ τὸ ε. μέδιμνον, μ΄ εἰ δὲ τὸ υ, μύ- 
2 Α Ὶ 

ςτρον. . εἰ δὲ τὸ ος μόδιον. μ. 

20, Τὸ δὲ τ ἔχον ἔμπροςεθεν αὑτοῦ ρ καὶ υ τρυ- 

5 βλίον δηλοῖ, ῳὺυ 
21, Τὸ δὲ ξ. εἰ μὲν ἔχει ἐπάνω ε. ξέετην δηλοῖ 

ξε͵ τινὲς δὲ τέμνουει τὸ ξ ἀντὶ τοῦ ξέετην. ὃ. δ΄. 
δὲ τὸ ο ἔχει. ὀξύβαφον. ξ5. 

22, Εἰ δὲ κ καὶ ρ ἐπάνω ἔχουει μι κεράμιον δη- 
ἐς ῪΜ 

10 λοῖ, κρ. 

δι (οαρ. Κ͵ΠΠῚ. ϑεοιηάα ἰαδιῖα ροπάθνμηι οἵ 
9615: ΜΉ. 

Ἔκθεεις περὶ «ταθμῶν καὶ μέτρων ἀκριβεετάτη. 

1. Κεράτιον τὸ ἰδιωτικῶς λεγόμενον κόκκιόν ἐςτιν 

15 α΄, ὥςπερ δὴ καὶ ἣ μονὰς ἐπὶ ἀριθμοῦ. 
Ὃ ὀβολὸς ἔχει κεράτια ἤτοι κόκκια τρία. 

. Τὸ γράμμα ὀβολοὺς δύο. 

Ἢ δραχμὴ γράμματα τρία. 

Τὸ δηνάριον δραχμὴν μίαν γ΄. 
Τὸ ἀςςάριον δηνάριον ἤτοι «τάγιον ἑν ἥμιου. 

Ὃ ετατὴρ ἀςςάρια δύο. 

Ἢ οὐγγία ς«τατῆρας δύο. 

Ἢ ὁλκὴ οὐγγίας δύο. 

10. Ἢ λίτρα ὁλκὰς ἕξ. 

Ὁ5 1ΠΠ, Ἢ Ἰταλικὴ μνᾶ λίτραν μίαν ἥμιευ. ἣ δὲ ᾿Αττικὴ 

ςτάγια τρία. ἣ Πτολεμαϊκὴ λίτραν μίαν καὶ ἡμίςειαν. 

20 
100 

“9 τὸ ὦ -ἰ δὴ σι μὲ. ῶ9 "Ὁ 

4. τρυβλίον] τρούλους Νίο.αρρ. ρ νυϊρο 7. ξΕ] ξξ Οἱ 

8. ὀξύβαφον] ξόανον Νίο.αρρ. ἴθ Οὐ 9. κέραμον Δϊο.αρρ. 
11, Κεφάλαιον ζ΄ Οἢ 19, ἔχει ροϑί δηνάριον «8. 

ϑεαὶ. (γ. Ργ0]1. 8 88 δἅῃμ, 8). Υ ἥμιςευ Οἡ Νίο.αρρ., ἡμί- 
τεῖὰν ϑεᾶϊ, (γ. Ργ0]. 8 ὅ7) 



Ό᾿ 
» " 

ΟΑΥΙΒ ΑΘ ῬΟΝΌΕΒΟΒ... 229 

12. Τὸ κοχλιάριον δηνάριον ἤτοι «τάγιον ἕν ἥμιεου. 

18. Τὸ μικρὸν μύετρον καὶ τὸ εἰκλον κοχλιάρια δύο. 

14, Ὃ κύαθος μικρὰ μύςετρα τέςεςαρα. 

15, Τὸ ὀξύβαφον καὶ τὸ μέγα μύετρον κυάθους͵ 

τρεῖς. 

16. Ἡ κοτύλη καὶ τὸ τρυβλίον ὀξύβαφα δύο. 

11. Ὁ ξέετης κοτύλας δύο. 

18, Ὁ χοῦς ξέετας ἕξ. 

19, Τὸ Ἰταλικὸν κεράμιον χόας ὀκτώ. 

20. Δεῖ γινώςκειν ὡς οἱ ἐνταῦθα καταγεγραμμένοι 

ςταθμοὶ ἐπὶ τῶν ὑγρῶν μέτρων. ἐπὶ τοῦ οἴνου καὶ 

τοῦ ὕδατος ευνετέθηςαν. ἐπὶ δὲ ἐλαίου καὶ μέλιτος. 

Ὁ 

10 

ἀναλογίζεεθαι χρὴ ἕκαςτον ς«ταθμὸν ἐπὶ τῶν ὑγρῶν 761: 
μέτρων κατ᾽ ἀναλογίαν τῆς τοῦ βάρους ἑκάετου εἴ- 

δους διαφορᾶς κατὰ τὴν ἔκπαλαι γενομένην ἀποπει- 

ρίαν καὶ δοκιμαείαν τοῦ βάρους ἑκάςτου εἴδους τῶν 

ὑγρῶν. 

21, Ἔχει δὲ οὕτω: τὸ ὕδωρ καὶ ὃ οἶνος ἰεόεταθμα 

λογίζονται. ἤγουν λίτρα τοῦ ἐλαίου ἐὰν εἰς ἀγγεῖον 

εἰςαχθῇ καὶ πληρώςῃ τοῦτο, εἶτα εἰς τὸ αὐτὸ ἀγγεῖον 

εἰςαχθῇ ὕδωρ ἢ οἶνος, πλέον τῆς λίτρας καὶ ἕτερα ἕξ 

ςτάγια εὑρεθήςεται. διὰ τὸ φύςει εἶναι καὶ τὸν οἶνον 

καὶ τὸ ὕδωρ βαρύτερον τοῦ ἐλαίου. εἰ δὲ εἰς τὸ αὐτὸ 

ἐμβληθῇ μέλι, πλέον πάλιν τῶν ἑβδομήκοντα ὀκτὼ 

«ςταγίων καὶ ἕτερα «τάγια δέκα πέντε ἥμιευ εὑρεθή- 

εονται. ἤγουν τὸ αὐτὸ ἀγγεῖον, ὅπερ χωρὶς ἐλαίου 
λίτραν ἐχώρει ἤτοι ς«τάγια ἑβδομήκοντα δύο. ὕδατος 

μὲν καὶ οἴνου ἑβδομήκοντα ὀκτὼ «τάγια πάντως χω- 

ρήςει, μέλιτος δὲ ςτάγια Ωγ΄ 5. καὶ δεῖ διὰ τοῦτο κατ᾽ 

1, ἕν νγυ]ροὸ οἵω. (Υ. ρ7ο0]. 8 ὅ9. 79) 10. ἐνταῦτα Οκ 

12, μέλιτος] ὕδατος γασο 27, ἐχώρει οἵα. Νίοιαρρ. 29. 

ΑΥ̓͂ 5] εἴκοςι ἐννέα! να]ρο (γ. ρχο]. ὃ ὅ9 δᾶμ, 8) 

1ὅ 
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280 ΒΒΑΘΜΈΝΤΑ ΡΒ ΜΕΝΑΠΒΒ ὃ [68] 

ἀναλογίαν ἑκάςτου εἴδους ἢ προςτιθέναι ἢ ἀφαιρεῖν 
ἀπὸ τοῦ ποςοῦ τῶν ἀναγεγραμμένων «ςταθμῶν, ἐπεὶ ᾿ 

τ62 ἐπὶ οἴνου καὶ ὕδατος, ὡς ἔφαμεν, κατεγράφηςαν. οἷς 

. καὶ δεῖ προςέχειν ἐπιμελῶς, ἵνα μὴ βλάβη μεγίετη ἐν 

ὅ ταῖς ςκευαείαις προςτένηται. 

[22. Ἢ μεγάλη κοτύλη ἴςη τῷ ὀξυβάφῳ.] 

28. Ὁ χοῖνιξ ἔχει κοτύλας τρεῖς. 

24. Ὃ ἀμφορεὺς ξέςταξς τριάκοντα ἕξ. 

20. Ὃ μετρητὴς ξέετας ἑβδομήκοντα δύο, κατὰ δὲ 
10 ζύρους ἑκατὸν εἴκοειν. 

20. Ὁ μέδιμνος ξέετας ἑκατὸν δύο. 

Ὀδ᾽ (οαρ. ΥΠ|)ὴ. Τορα ἰαδιΐα πιθηϑβιη γῆι οἔ 
Ῥοπείθι)" μην. 

Ἔτι περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν ἰατρικῶν ευντομωτάτως 
16 ἔκθεςεις ἁπλουεςτάτῃ. 

ὍὋ μέδιμνος ἔχει λίτρας μη΄. 

. Τὸ ἡμιμέδιμνον ἔχει λίτρας κδ΄. 

Ὃ χοῦς ἔχει λίτρας δέκα. 

ὋὉ χοῖνιξ ἔχει λίτρας ἕξ. 

. Ὁ ξέετης ἔχει λίτραν α΄ ἥμιεου. 

Ἡ μνᾶ ἔχει λίτραν α΄ οὐγγίας δ΄. 

Ἡ λίτρα ἔχει οὐγγίας ιβ΄. 

. Ἧ κοτύλη ἔχει οὐγγίας θ΄. 
. Τὸ τρυβλίον οὐγγίας θ΄. 

 ἘῸἤ 

. Ἡ μνᾶ ἔχει λίτραν α΄ ἥμιου. 

20 

2 
709 9 Ὁ οὦ τῇ δὴ δι μὲ. 5 δῷ κα μαι 

8, ἔφημεν Δῖϊο.αΡΡ. 6. ὀξυγράφῳ Δίοιαρρ. 7ἴ. ἔχει 
ΟΠ, Θϑα θη 

12. Κεφάλαιον η΄ Οὐ 8. λίτραν α΄ ἥμιςυ] οὐγγίας θ 
Νῖο.αΡρ. 



«1 Ἂς ζπ Ὄ ς ο Ἀ δὶ ἷς ἫΣ Ὁ; ρος τα ἢ ὩΟῪ". τὰ κ᾽, τὰ νὸς ἄχ ἡ ον» ὐοὰν οὐδ ΝᾺ Ἷ 

ὡ 
᾿ 

 ΘΑΨΙΒ ΑΘ ΡΟΝΌΒΕΙΒΌΒ.. 

,. Τὸ ὀξύβαφον ἔχει οὐγγίας β΄ ετάγια β΄. 
Ὃ κύαμος ἔχει οὐγγίαν α΄ ἥμιου. 

Τὸ μέτα ἐλείτρον οὐγγίαν α΄. 

Ἢ οὐγγία «τάγια ἕξ. 

. Ὁ ετατὴρ ετάγια τρία. 

. Τὸ μνῆετρον ετάγια τρία. 

. Τὸ είκλον ςτάγια τρία. 
. Τὸ βαειλικὸν κάρυον ετάγια τρία. 

. Τὸ ἕκτον μόριον ετάγια τρία. 

. Τὸ «τάγιον δηνάριον ἕν. 

. Ἧ χήμη «τάγια δύο κεράτια ἕξ. 

.- Τὸ ὀξύβαφον οὐγγίας δύο ετάγια δύο. 

. Τὸ κοχλιάριον ετάγια ζ΄, 
. Τὸ μικρὸν εἴκλον «τάγια ζ΄ 

͵. Τὸ «τάγιον κεράτια κδ΄. 

. Τὸ κεράτιον εἰτάρια δ΄. 

. Ἧ δραχμὴ κεράτια ιτη΄. 

. Ἧ ὁλκὴ κεράτια ιη΄. 

. Τὸ Ποντικὸν κάρυον κεράτια τη΄. 

, Τὸ γράμμα κεράτια ἕξ. 

. Ὁ ὀβολὸς κεράτια τρία. 

. Ἧ θέρμη κεράτιον ἕν ἥμιου. 

. Ἢ παροξὶς κεράτιον ἕν ἥμιεου. 

10 

764 

1ὅ 

20 

94. Ὃ κύαθος ἔχει μνᾶς μικρὰς ἤτοι μύετρα μικρὰ 

δύο. τὸ γὰρ μύετρον ἔχει «ταθμὸν «ταγίων τριῶν 2ὅ 

ἤτοι οὐγγίαν ἡμίςειαν. ἐν ἄλλοις δέ φαειν, ὅτι ὁ 
κύαθος ἔχει ςταθμὸν οὐγγίας α΄ ἡμιςείας. 

ὃ. 

Θϑάθιῃ 

21. αἽἹ 

οὐγγία οϑάθιῃ 4, ἔχει 44. αγοπου. (Υ. ΡΙΟΪ. 

8 88 δάῃ, 8) 10. δηνάριον οτι. Νίο.αρρ. 11. χύμη 

18. κοχλυάριον να]ρὸ 19, καρίον (8η καρύον 3) 

Νῖὶς.Ρ}. 21. καὶ ὁ ὀβολὸς Νίο.α»ρ. 20, ἥμιευ να]ρὸ 

μιᾶς Δῖο.αρρ. 
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9 (οαρ. [Χὺ. Θεαγία ἰαδιία ροπαάογη οἔ 
; 61.5.47) 7 {72}. 

ΠΤερὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. 

1. Ἢ μνᾶ πρὸς τὸ ᾿ἸἸταλικὸν ἔχει δραχμὰς ρμδ΄. 

δ πρὸς δὲ τὸ ᾿Αττικὸν δραχμὰς ρκβ΄- ὥςτε τὴν Ἰταλικὴν 

μνᾶν εἶναι λ' α΄ ἡμίςειαν [τὴν δὲ ᾿Αττικὴν λ' αἱ [5 γ΄ 
δραχμὰς δΊ. 

2, Ἢ οὐγγία ἄγει παρὰ μὲν τοῖς ᾿Αττικοῖς δραχμὰς 

ζ΄, παρὰ δὲ τοῖς Ἰταλικοῖς δραχμὰς ηγ. 
10. 9. Ἡ δὲ δραχμὴ γράμματα ἔχει τ΄. 

4, Ἢ δὲ οὐγγία [ἵ᾽ κδ΄. 
ὅ. Ἢ δὲ λίτρα ἔχει [5 δώδεκα. 

6. Δίδραχμα ἔχει ὁλκὰς β΄. τὴν δὲ ὁλκὴν ευνω- 
νύμως καὶ δραχμὴν λέγουειν. 

1ὅ {. Τὸ δὲ γράμμα ἔχει ὀβολὸν α΄ χαλκοῦς ὃ΄. 
8. Ὁ δὲ ὀβολὸς χαλκοῦς ς΄. 

9. ὋὉ δὲ χαλκοῦς καὶ τὸ κεράτιον παντὸς γράμ- 

ματός ἐςτι ςμικρότατον πρὸς ἐκπλήρωμα τιθέμενον 

τῶν «ςταθμῶν. 

80 10. Ὁ μέδιμνος ἔχει ἡμίεκτα ιβ΄. 

11. Τὸ δὲ ἡμίεκτον χόας μὲν β᾽ χοίνικας δὲ ὅ΄. 

212. Ὁ δὲ χοῦς χοίνικας β΄ ὃ η΄ ὡς ἔχειν τὸν μέ- 

διμνον χοίνικας μη΄, δ ραβ΄. 

1, Κεφάλαιον θ΄ Οὐ 8. ΤΤερὶ μέτρων κεφ. β΄ δὲ ὅ. 
τὸ οἵη. Οὐ ρκβΊ ἐογβιΐδη ρκς΄, νἱᾶθ ργ0]. 8 062 6, λίτραν 
δὲ, λΧχὶ Οὐ τἰτοηὰθ ἸθθΟ α7 μίαν 5ὲ τὴν δὲ ᾿᾽Αττι- 
κὴν] πρὸς δὲ τὴν ᾽Αττ. ΟἿ. 11. [5 Ολϑὲ [ᾧ ομι. ε΄ 
12. δὲ οχη. 8ὲ οὐγγίας ὲ 18. Δίδραχμα ἔχει οτι. δὲ 

156. τέςςαρας 8ὲ 21. δὲ χοίνικας Οὐ 22; ξξ Οἤ,. Ἰίοχι 

ΨΘΥΒ. 29 : 



»ἡ, τς ΠΕ Ἀγ Υ μι ς ἘΔ ΥΤΎ τἢ ΥΩ ὙΦ Ὁ ΠΡῸΣ κκ εύττο, Ἦν ΟΥ̓ τς ᾧ νων ἐψα. ΕἾ ΟΝ ΥΡἢ πα ἐγντα ΤῊΣ ΑΑΡΩΝ ΧΟ Σ ΚΘ αὑτὰ ἐπὶ ΨΚ ΉΡ Υ πα ΡΣ ΔΙῚ 
ἐ κν, ἰοὺς αὐ τ ἤλ μῆς Κδν νοῦ Ἂν Τα υο α Ψ ΤΊ ν Μεξὶ ΤΣ ΤΌΣ. ᾿ Ἄε 

», 

τ [60] τς ΘΑΨΙΒ Α0 ῬΟΧΌΒΕΙΒΌΒ, τ τι φν ῶ99 

19. Ὁ δὲ χοῖνιξ κοτύλας η΄, ξ δ΄ [χοῖνιξ κοτύλας 1766 

γ΄. ξέετην α΄ 51]. 
14. Ὃ δὲ ξέετης κοτύλας β΄. κυάθους ιβ΄. 
15, Καὶ διὰ τούτων οἱ πλεῖετοι τῶν Ἑλλήνων με- 

τροῦςει. παρὰ δὲ τοῖς ᾿Ιταλικοῖς εὑρίεςκεται ὃ χοῦς ὃ 

μέτρῳ μὲν ἔχων ξέετας ς΄, κοτύλας ιβ΄, «ταθμῷ δὲ 
ὕδατος ὀμβρίου. ὅπερ ἐςτὶν ἀψευδέετατον. δραχμὰς 

πε." 
10. Ὁ δὲ χοῖνιξ ἔχει ὃ γί, κοτύλας ς΄. καὶ οὗτος 

δὲ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς τρυβλίον ὀνομάζεται. 10 

11. Τὸ δὲ ὀξύβαφον τέταρτόν ἐςτι τῆς κοτύλης. 

18, Ἔχει δὲ ὁ ξέετης «ταθμῷ δραχμὰς ρκ΄. 

19. ᾿Ιδίως δὲ ελληνικὴ κοτύλη ἣ ἐλαίου ἕλκει λ' α΄, 

ὁ δὲ ξέετης λ' β΄, ὃ δὲ Ἰταλικὸς λ' α΄ [ἐλαίου] [5 η΄, 
τοῦ δὲ οἴνου [5 θ΄. 1ὅ 

20. Εἰδέναι δὲ δεῖ ὧς τὰ μέτρα κατὰ τὸν «ταθμὸν 

οὐ μετρίως ἐξαλλάςςεται κατὰ τὴν τῆς ὕλης διαφοράν. 

00. ΟἸδοραΐν»ας ἰαδιμίω (οαρ. Χ). 

(Λγτ1ᾶς6 ργοὶ. 8 64---77.) 

Ἔκ τῶν Κλεοπάτρας κοςμητικῶν περὶ «ταθμῶν καὶ Ν 

μέτρων. 

1. Ἢ μνᾶ ὄνομα «ταθμοῦ ἔχει οὐγγίας :ς΄. { ρκη΄, 

γράμματα τπδ΄, ὀβολοὺς ψξη΄, θέρμους αρνβ΄, κερά- 

τια βτδ΄, χαλκοῦς φρμδ΄. ἣ ̓ Αττικὴ μνᾶ ἔχει οὐγγίας 
1β΄5, { ρ΄, γράμματα τ΄, ὀβολοὺς χ΄. θέρμους Ὁ: κε- 20 

. 1, χοῖνιξ ἀαϑαπ6 δᾶ δ΄ οι. δέ 6. ξξέ Οἡ «ταθμὸν 
Ολ 9, ξξε Οκ. ἰάδιπαιιθ τηΐγῶ βαθρίαβ 18. λὶ Οἱ, 51ῖς 
οὐΐϑτα ἰπἴγα 14. ἐλαίου οἴῃ. ὲ 

18. Κεφάλαιον τ΄ Οὐκ 22. ἔχει «ταθμοῦ ἔχει Χεὲ 28. 
γράμματα] γρ Νὲ ὀβολοὺς] “ Νὰ ἄἀρνβΊ ανβ΄ Δεϑδὲ 
24, ἷο Νεϑὲέ 20. Υγμβ Νε, τοιηαᾳαθ ἴτω ὀβολοὺς » Ν6, 

ἰφθιηατθ ᾿ηΐγα τ 
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ράτια αω΄, χαλκοῦς δω΄ [ἄλλοι ΥχΊ. ἣ Πτολεμαϊκὴ 

μνᾶ ἔχει [σ΄ τη΄, { ρμδ΄, γράμματα υλβ΄, ὀβολοὺς ωξδ΄, 
θέρμους αςας΄, κεράτια βφαβ΄, χαλκοῦς ς2λ)1β΄. 

2, Ἧ λίτρα ἔχει [5 ιβ΄, (ας΄. γράμματα «πη΄, ὀβο- 

ὅ λοὺς φος΄, θέρμους ὡξδ΄, κεράτια αψκη΄, χαλκοῦς 

δχη΄ [ἢ ΥχηΊ. 
ὃ. Ἡ οὐγγία ἔχει δραχμὰς η΄, γράμματα κδ΄, ὀβο- 

λοὺς μη΄. θέρμους οβ΄, κεράτια ρμδ΄, χαλκοῦς τπδ΄. 

καλεῖται δὲ ἣ οὐγγία τετράεςαρον Ἰταλικόν. 

10 4. Ἣ δραχμὴ ἔχει γράμματα γ΄, ὀβολοὺς ς΄, θέρ- 

μους θ΄, κεράτια τη. χαλκοῦς μη΄. 
15. . Τὸ Ἰταλικὸν δηνάριον ἔχει δραχμὴν α΄. 

6, Δραχμὴ δὲ καὶ ἄλλη δμωνύμως καλεῖται Αἰγυ- 

πτιακή. ἥτις ἕκτον μέρος ἐςτὶ τῆς ᾿Αττικῆς δραχμῆς 

15 ἄγουςα ὀβολὸν α΄. 
1. Τὸ γράμμα ἔχει ἀροκο β΄. θέρμους γ΄, κερά- 

τια “Ἔ χαλκοῦς ις΄. 
8, Ὀβολὸς ἔχει θέρμον α΄ 8. κεράτια γ΄, χαλ- 

κοῦς η΄. 

90 9, Τὸ ἡμιώβολον ἔχει κεράτιον α΄ 8, χαλκοῦς δ΄. 
10. Θέρμος ἔχει κεράτια β΄, χαλκοῦς ε΄ καὶ τριτη- 

μόριον [ἢ χαλκοῦς ΥἹ. 
ο΄ ΤἹ, ᾿Αττικὸν δὲ ἡμιώβολον ἑτέρου ἡμιωβόλου τέε- 

ςαρᾶ πέμπτα. 

ο5 12, Τὸ κεράτιον ἔχει ᾿Αττικοὺς χαλκοῦς β΄ καὶ χαλ- 

κοῦ [ἑτέρου] δύο τρίτα [ἢ δύο πέμπτα!]. 

1. δω΄ ἄλλοι οι. Νεδέ 8, βφαβΊ βφιβ΄ Οὐ 6. 
ὄχη΄ ἢ οπι. δέ, ἢ ΥὙχη΄ οἵα: δὲ 1. δραχμὰς] { Νεῦλ 9. 
ἥ οἵα. Οὐ [5 ϑίιθῦὶ 12. Νὲ 280. κεράτια δὲ ΣῈ]. 
χαλκοῦς ε΄ καὶ τριτημόριον ἢ οἵα. 8ὲ., καὶ τριτημόριον ἢ 

χαλκοῦς Ὑ΄ οἴῃ. δὲ 28, ἑτέρου] ἑτεροῦ Οἡ, καὶ Να, οι. 
δὲ τέςςαρα] δ΄ Νε 4ὅ. χαλκοῦ ἑτέρου δύο τρίτα ἢ οἴ. 
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138. Χαλκοῦς ἔχει ἡμιωβόλου τὸ δ΄" ὥςτε τοὺς 
τέςεαρας χαλκοῦς ἄγειν ἡμιώβολον. 

14. Ὃ ετατὴρ ἄγει { δ΄. καλοῦςει δὲ αὐτὸν τετρά- 

ὃραχμον. 

15. Καὶ τὸ διπούντιον δὲ ὁμοίως ἄγει « δ΄. Ἴ 

160. Καὶ τὸ βαειλικὸν κάρυον ὁμοίως ἄγει « ὃ΄. 
11. Χήμη ἣ μεγάλη ἔχει « Υ΄ καὶ ἣ μικρὰ { β΄. 
18, ᾿Αςςάριον ἔχει « β΄. 

190. Κοχλιάριον ἔχει « α΄. 

20, Ὁ κύαθος ἔχει « (΄ ἢ [5 α΄ καὶ οὐγγίας τεταρ- 10 

τημόριον. [ᾧ' λ΄. ὀβολοὺς ξ΄. θέρμους α΄, κεράτια ρπί, 
χαλκοῦς υπ΄. ἔςτι δὲ ὃ κύαθος κοτύλης τὸ ς΄΄. 

21. Ἡ κοτύλῃη μέτρῳ μὲν ἔχει κυάθους ς΄, «ταθμῷ 
δὲ « ξ΄, Καὶ ζ΄ καὶ 5, [Κ'ὶ ρπ΄, ὀβολοὺς τξ΄, θέρμους φμ΄, 
κεράτια απ΄, χαλκοῦς βωτ΄. 1ὅ 

22, Τὸ τρυβλίον τὸ αὐτὸ μέτρον χωρεῖ τῇ κοτύλῃ, 

ἔχει γὰρ μέτρῳ μὲν κυάθους ς΄. «ταθμῷ δὲ « ξ΄. 

29. Ὃ ξέετης μέτρῳ μὲν ἔχει κοτύλας β΄. «ταθμῷ 

δὲ { ρκ΄. καλεῖται δὲ παρὰ Αἰγυπτίοις ὃ ξέετης ἴνιον. 

24, Τὸ ὀξύβαφον ἔχει μέτρῳ μὲν κοτύλης τέταρ- 20 
τον, κύαθον α΄ 8. «ταθμῷ δὲ « ιε΄. 

20. Ἢ κόγχη ἣ μεγάλη τὸ αὐτὸ μέτρον εώζει τῷ 

ὀξυβάφῳ, ἔχει γὰρ μέτρῳ μὲν κύαθον α΄ 5. ςταθμιῷ 170 

δέ, ἑτέρου δύο τρίτα ἢ οἴῃ. δῖε, ἑτέρου αἰδοῖ ϑοροξλ. ΠΠ. . 
Ῥ. 151 

10. ἢ οἵη... ΝΟ δὲ οὐγγίας οἴῃ. Νεαϑέ τεταρτημόριον] 
δ΄ Νε, τὸ τέταρτον ϑ8᾽ 12. ὁ οὔι. δὲ 14. [8 ΖΊ τουτ- 
ἐςτι [5- ξ Δὲ καὶ οπι. Νεϑέ 20. μέτρῳ μὲν οι. Νεϑδὲ 
τέταρτον] δ΄ δὲε 421. δραχμὰς 8, 1ὔοτα Ρ. 286, 1. 9. 11 
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δὲ ἦι ιε΄. ἣ δὲ ἐλάττων κόγχη ἔχει μέτρῳ μὲν ἡμικύα- 

θον. «ταθμῷ δὲ { ε΄. 

20, Μύετρον τὸ μέγα ἔχει κοτύλης τὸ ἑκκαιδέκα- 

τον. ὃ γίνεται { Υ΄ 5 τέταρτον. τὸ δὲ μικρότερον κο- 
φι τύλης τὸ κβ΄. ὃ γίνεται δραχμαὶ δύο [ὕ' β΄ κεράτιον α΄ 

καὶ ἐὰς ὐλρς τὸ ἑνδέκατον. 

{. Ὃ χοῦς ἔχει μέτρῳ μὲν κοτύλας ᾿Αττικὰς δώ- 

ἴον ξέςετας δὲ ς΄, χοίνικας δὲ δ΄, «ταθμῷ δὲ ἔχει ὃ ὃ 

χοῦς {ψκ΄. 
10. 28, ὋὉ χοῖνιξ ἔχει μέτρῳ μὲν κοτύλας ᾿Αττικὰς 

τος τρεῖς, «ταθμῷ δὲ « ρπ΄. 

20. Ἐν δὲ τοῖς γεωργικοῖς εὗρον. τὴν κοτύλην 

ὁ τρίτον ἢ τέταρτον ξέςτου᾽ τὸν δὲ χοῦν ξεςτῶν θ΄, 

κοτυλῶν δὲ ιβ΄᾿ καὶ τὸν ἀμφορέα ξεςτῶν λἃς΄. κοτυ- 

16 λῶν μη΄᾿ τὸν δὲ μετρητὴν ξεςτῶν οβ΄, κοτυλῶν ης " 
τὸν δὲ μέδιμνον ξεςτῶν ρβ΄. κοτυλῶν ρλς΄. 

90. Ὃ δὲ κατὰ (ζύρους μετρητὴς ὃ ς΄. ̓ Ιταλικῶν ρκ΄. 
Πι 581, Τὸ τρυβλίον καὶ τὸ ὀξύβαφον ὁμοίως ἔχουςι 

κοτύλης τὸ δ΄" ὃ δὲ κύαθος κοτύλης τὸ ς΄. 

20 Ο1Ἱ (οαρ. ΧΙ. 

᾿ (ὕΙ46 Ῥγοὶ]. 8 178.) 

Ἄλλως περὶ τῶν αὐτῶν. 
Ὶ ς 

1, Ἢ μνᾶ ἣ ̓ Αττικὴ ἔχει [5 ιβ΄ 8. ἣ δὲ ἑτέρα [5 τς΄. 

ἣ δὲ Πτολεμαϊκὴ ἔχει [σ᾽ τη΄. 

4. δραχμαὶ ϑ8᾽ ὅ. {β΄ Νὲ 6. κερατίου οι. Νὰ 7. 
ιβ΄ Νὲ 8. ς ἥμιου 5ὲ. 10, ᾿Αττικὰς οἴ, Νεϑύ 11. 
τρεῖς] γ΄ Δὲ 18. τρίτον ἢ τέταρτον] 1656 τρία τέταρτα 

(ν. Ῥυο]. 8 1717) 10. ξε Νεῦὶ 17. Ὁ δὲ υϑᾳὰ6 δὰ ἤποιῃ 

οἵη. δὲ Ἐξ Ολ »γροβὶὺ ς΄ Οἡ 884. ἄλλ. ς΄ (γοϊαῖδ56 νᾶ 6- 
τὰν ἄλλοι α΄, πᾶτα ρῖὸ α, βδθρίαβ μαροΐ ποῖϑιι ς}) 

20, Κεφάλαιον ια΄ Οὐ 28. 5 παροὺ Νε, οἵα, δέῃ 

ἡ» ὙΠ Ύ ὰ τ ϑύνι. νότῳ 
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2, Ἡ λίτρα ἔχει [5 ιβ΄. 
8. Ἧ οὐγγία ἔχει « η-. 
4, Ἢ δραχμὴ ἔχει [Ὁ γ΄. 
δ, Τὸ γράμμα ἔχει ὀβολοὺς β΄. 
6. Ὁ ὀβολὸξ ἔχει θέρμον α΄ 5. Ἵ 
(. Ὃ θέρμος ἔχει κεράτια β΄, χαλκοῦς δὲ [γ΄ ἢ] ε΄. 

8, ᾿Αττικὸν δὲ ἡμιώβολον ἔχει ἡμιωβόλου τέεςαρα 

πέμπτα. 

9, Τὸ κεράτιον ἔχει ᾿Αττικοὺς χαλκοῦς β΄ καὶ χαλ- 

κοῦ β΄ πέμπτα. 10 
10, Ὃ χαλκοῦς ἔχει ἡμιωβόλου τὸ τέταρτον᾽ ὥςτε 772 

τοὺς τέεςαρας χαλκοῦς ἄγειν ἡμιώβολον. 

11. Ὃ «τατὴρ ἄγει « δ΄: καλοῦςει δὲ αὐτὸν τετρά- 

δραχμον. 

12, Καὶ τὸ διπούντιον δὲ « δ΄. 16. 
15. Καὶ τὸ βαειλικὸν δὲ κάρυον ὁμοίως ἄγει « δ΄. 

14. Ἢ χήμη ἣ μεγάλη ἔχει « γ΄, ἣ μικρὰ { β΄. 
10. Τὸ ἀςςάριον ἔχει « β΄. 

106, Τὸ κοχλιάριον « α΄. 

62 (οαρ. ΧΙ). 90 

(ν146 ρῥυο]. 8 179.) 

Περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν ἱππιατρικῶν. 

1, Οὐγγία ἔχει « η΄. 

2, Ἢ δραχμὴ ἔχει [ὕ' γ΄. ὀβολοὺς ς΄. 
ὃ. Ἢ κοτύλη ἔχει [5 ιβ΄. ὀξύβαφα δύο. οὔ 

Ὡ, [5 διὰ δραχμὰς δέ 8. ἡ δὲ δραχμὴ Δὲ 6. 
γ΄ ἢ οἴῃ. δ 7. ἔχει] καὶ Νἧ, οτὰ. 84 τέςςαρα] δ΄ Νἐἧ 
11. τέταρτον] δ΄ Νὲ 12. τέςςαρας] δ΄ Δὲ 18. δραχμὰς 
δὲ δὲ καὶ αὐτὸν ΝΕ 16. δὲ οἴῃ. 6. 17. ΥἹ δ΄ δέοᾷ 

20. Κεφάλαιον ιβ΄ Οὐ 84. γράμματα. ϑὲ 88. ξ9 β΄ 
Νὸ. ὀξύβαφα β΄ δὲ 
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4, Τὸ δὲ ὀξύβαφον κυάθους Υ΄. 
ὅ. Κύαθος ἔχει μύετρα δ΄. 

0. Κοχλιάριον δέ ἐςτι μύετρου τὸ ἥμιεου. 

{. Τὸ δὲ ὀξύβαφον ποιεῖ [5 ς΄. 
8, Ὃ κύαθος ποιεῖ [5 β΄. 

9, Τὸ μύςτρον ποιεῖ [κα τὸ ἥμιου. 

0. Τὸ κοχλιάριον ποιεῖ [ὕ ς΄. 

11. Ἢ δραχμὴ ποιεῖ [ᾧ τ΄. 
12, Ὃ ὀβολὸς ποιεῖ γράμμα 5. 

19, Τὸ είκλον ἔχει [5 τὸ 5 [ἢ [5 α΄ καὶ 5]. 
14, Ὃ κύαθος μύετρα δ΄ - ὡς εἶναι τὸ μύετρον [5 

τὸ, ; 

16. Τὸ δὲ μύετρον κοχλιάρια β΄ ὡς εἶναι τὸ κο- 

χλιάριον [5 δ΄. 

10. Ἡ μνᾶ ἔχει [5 τε΄, ὁλκὰς ριβ΄ 3. 
11. Ἢ λίτρα ἔχει ὁλκὰς ᾧ. 

18, Τὸ δὲ δηνάριον ἔχει γράμματα δ΄. 

05 (οαρ. ΧΙ). Θεοίανα πιθηϑι" αν, ἑαθεία. 
(γ146 ρῖο]. 8 80.) 

Περὶ μέτρων ὑγρῶν. 

1, Τὸ Ἰταλικὸν κεράμιον ἔχει χόας η΄. 

2. Ὁ χοῦς ἔχει ξέετας ς΄. 
ὃ. Ὃ ξέετης κοτύλας β΄. αἱ καὶ [τρίβανα ἢ] τρυ- 

βλία λέγονται. 

υ 
2, Μ δ ὲ 6. οὐγγίας Θέ. 5.9. δὲ 10. οτὰ, Νὰ. .9. 5 

ὙΌ]ΡῸ οἵη. (Υ. Ρ10]. 8 79 οχίχ.) 10. ἢ [5 α΄ καὶ 5 οἴχῃ. ϑὲ 
19. 3]. υἡμιου. δὲ - 14. 5.8] ζ{ β.)ὲ. 17] δὲ τοι δὲ 

18, Κεφάλαιον ιγ΄ Ομ; τούπμη οαραΐ οἴ. 6 28. τρί- 

βανα ἢ οἴῃ. δὲ 



συ εν 

τ [64] Ἔτι ὦ ΘΑ ΑΘ ΡΟΝΡΒΕΤθΒ., 3.2... 259 

4, Ἢ κοτύλη γὰρ τὸ αὐτὸ ἔχει καὶ τὸ [τρίβανον 

ἢ] τρυβλίον μύετρα μεγάλα τ΄, ὀξύβαφα δὲ δ΄. 

ὅ, "Τὸ γὰρ μέτα μύετρον ἔχει ὀξύβαφον ἃ γ΄ 

6. Τὸ ὀξύβαφον ἔχει κυάθους α΄ 5. 

. Ὁ δὲ κύαθος ἔχει χήμας μικρὰς ἤτοι μύςτρα ὅ 

μικρὰ β΄. 

ὃ, Ἱταλικὸν κεράμιον 
ἔχει ἐλαίου οἴνου μέλιτος 

Ἀν ἀδιτ ἐνλν Ἢ; λ'ὶ ρη [ἀλ.ρκΊ 

ὃ χοῦς χλθΣ. Μαὶ λὶ ΧΥἱ 5 10 

ὃ ξέετης [5 ΄τη΄ [5 κ' [5 κζ΄ 

ἣ κοτύλη βιθ. κα [5 τγ΄' 5 

τὸ μέγα μύττρον [5Υτ'ἵὗ Βτγη, ΜΚ δ΄ 5 
πὸ πκρὸν μύοτρον ζ «΄ {Ἐ8 {8 
τὸ ὀξύβαφον Ὁ ΜΠΗ ). 0 6 ρα τ 1Ὁ 
ς ὃ κύαθος μα 5 (ιῆγζα ({ιη. 

04. Ῥὲοϑβοον ας ἑαϑωία (οαρ. ΧΙ). 
(ὕΙΔ6 Ρ10]. 8 81.) 

Διοςκορίδου περὶ μέτρων καὶ «ςταθμῶν. 718 

1, Ἐγώ. φίλτατε. περὶ «ταθμῶν καὶ μέτρων οὕ- 90 

τως ἠκρίβωςα᾽ ἀπὸ τῶν ἐλαχίετων ἀρξάμενος ἐπὶ 
τὴν μνᾶν πολυπλαςειάζων ἀνῆλθον. 

" , τρίβανον ἢ οι. δέ 8, ὀξύβαφα γ΄ νι]ροὸ (οογγαρίατη 
ἐσ ὀξύβαφ. α΄ΥὉ Τ7. τὸ δηία κεράμιον 8448, δέ 9, λὶ Οἱ 
ἀρῖααθ ρη΄ ἀλ. οτι. δὲ 14. τὸ μικρὸν αϑαᾳὰ8 8 ἤπθιη] 
θθο 5ῖο παροὺ δέ: τὸ ὀξύβαφον « ιη΄, [5 β΄ [ᾧ ιβ΄, [5 γ΄ 5} 
τὸ μικρὸν μύςετρον « ις΄, [Κ᾿ κ΄, { ιθ΄] ὁ κύαθος [5 α΄ 5, « ιβ΄, 

ΟὟ, 
17. Κεφάλαιον ιδ΄ Οἡἠ 22, πολλαπλαςειάζων ,5ὲ 



ἡ ως ἰὸν, τ ως 

240 ΒΕΑΟΜΕΝΤΑ Ὲ ΜΕΝΒΌΚΙΒ 8668] 

[Περὶ «ταθμῶν.] 

2. Τὸ κεράτιον τὸν αὐτὸν «ταθμὸν ἔχει τῷ 
χαλκῷ. ᾿ 

9. Ὁ δὲ ὀβολὸς χαλκοῦς ἔχει τρεῖς ὅθεν τὸ 

5 ἡμιωβόλιον ἔχει «ταθμῷ κεράτιον ἕν ἥμιευ. 
4. Γράμμα ἄγει ὀβολοὺς δύο, τουτέςτι χαλκοῦς ἔξ. 

ὅ. Ἢ δὲ δραχμὴ ἣ καὶ δλκὴ λεγομένη ἄγει γράμ- 
“ματα τρία, τουτέςτιν ὀβολοὺς ς΄. 

θ. Ἡ δὲ οὐγγία ἔχει { η΄ [Κ΄ κδ΄. 

1. 1. Ἡλλίτρα δὲ ἔχει [αὶ ιβ΄, { δὲ ας΄. 
ὃ, Ἥ μνᾶ κατὰ μὲν τὴν ἰατρικὴν χρῆςιν ἄτγει [5 

ις΄, τουτέςτιν ὁλκὰς ρκη΄᾿ κατὰ δὲ τὴν Ἰταλικὴν [μνᾶ] 

116 [5 τη΄, τουτέςτι λίτραν μίαν ἡμίςειαν, { δὲ ρμδ΄. ἣ δὲ 

᾿Αλεξανδρινὴ μνᾶ ἄγει [σ κ΄, τουτέςετιν ὁλκὰς ρξ΄. 

1 Περὶ μέτρων ὑγρῶν οἴνου [ὕδατος καὶ ὄξους]. 

9, Τὸ κεράμιον ἄγει λ᾽ π΄. 
10. Ἢ δὲ οὔρνα λ' μ΄. 
11, Ὃ χοῦς. τουτέεςτι τὸ κόγγιον. ἔχει λ' {. 
12, Τὸ ἡμικόγγιον ἔχει λ'᾽ ε΄. 

90. 19. Ὁ ξέετης ἔχει λίτραν μίαν [5 η΄. 

14. Ἡμίνα, τουτέςτι ἣ κοτύλη. [5 τ΄. 

1ῦ. Τὸ τέταρτον ἔχει [» ε΄. 

16. Τὸ ὀξύβαφον. ὅπερ ἐςτὶ τέταρτον κοτύλης α΄, 

ἄγει [5 β΄ 5. 

1. ΤΤερὶ «ταθμῶν οι. Νοϑέ ὄὅ, ἡμιώβολον Νὰ α΄ 5 
Νο θ. ὦ β΄ Δὲ χ ς΄ Νὲ 7. λεγομένη οτι. Νεϑδὲ 

γράμματα] γ8 δε 8, τρία δὲ. 68 5ε4᾿....:9..Σ 
δέοὰ 10. δὲ οα. Νὲ 12. ὁλκὰς] Δὲ μνᾶ οπι. δὲ 
18. ἔχει δηίθ [5 δᾶᾶ. 6 α΄ 5 δὲ δραχμὰς δὲ 18. 
ὕδατος καὶ ὄξους] ἐν πλάτει Νἀ, ομ, δὲ 16. λὶ Οἡ αν 1- 

416 20. μίαν] α΄ Δὲ 21, ἡ οἴχῃ. Νἐ 22. οἵα. Νεϑέ 
(Ἰλαχ18, ν. ἴηἴγα 8 26. 86) 



τς δ ρον τς ἰδ ὦ πττος ὑπο υτές κυσέλτ οι κι πος ρου αι νοναεον ἐρσιοινο ϑνρ Σ αι τος ἀρὴν ἜἘΡῚ. ξωνς ΜΕΥ μος ΦᾺΣ ν Ζ' τ ἘῚΝ ΤῊ μα δ τ 

ἱ - τ ἌΡ ς ἢ τ δς: . ν : ΝΣ ἁ 

[64] ᾿ΟΑΥῚΒ ΑΘ ΡΟΝΡΕΒΙΒΌΒ., 241 

17. Ὃ δὲ κύαθος, ὅπερ ἐςτὶν ἕκτον κοτύλης. ἄγει 

[5 α΄ ἡμίεειαν, γράμματα δ΄. 

18, Ἢ δὲ χήμη ἐςτὶ κυάθου τέταρτον, ἄγει δὲ « γ΄ 
γράμμα ἕν. 

19, Ὃ αὐτὸς δὲ εταθμός ἐετι τοῦ ὕδατος καὶ ὄξους. ὅ 
φαεὶ δὲ τοῦ ὀμβρίου ὕδατος πληρωθῆναι ἀψευδέετα- 1171 

τον εἶναι τὸν «ταθμόν᾽ ἄγειν δὲ ὁλκὰς ψκ΄ τὸν χοῦν. 

Ἐλαίου. 

20. Τὸ κεράμιον ἔχει λ' οβ΄. 

21. Ἡ οὔρνα ἔχει λ' λς΄. ; τ 

22, Ὃ χοῦς ἢ τὸ κόγγιον ἔχει λίτρας θ΄. 

28. Τὸ ἡμικόγγιον λ' δ΄ 5. 
24, Ὃ ξέετης ἔχει λ᾽ α΄ 5. 

20. Ἡμίνα, τουτέςετιν ἣ κοτύλη, [Κα θ΄. 
20, Τὸ τέταρτον ἔχει [5 δ΄ 5. 1 
24. Τὸ ὀξύβαφον. ὅπερ ἐςτὶ κοτύλης τέταρτον; 

ἄγει [5 β΄ ς β΄ [ἢ Β β΄ 5]. 
28, Ὃ δὲ κύαθος, ὅπερ ἐςτὶν ἕκτον κοτύλης. ἄγει 

[5 αἱ 5. 

290. Ἢ χήμη κυάθου τέταρτον ἄγει δραχμὰς γ΄. 20 

Μέλιτος. 

50. Τοῦ μέλιτος τὸ κεράμιον ἔχει λ' ρκ΄. 
91. Ἡ οὔρνα ἔχει λίτρας ξ΄. 

ὅ, Τὸ κόγγιον ἔχει λίτρας ιε΄. ΤΊἙ 

90. Τὸ ἡμικόγγιον ἔχει λίτρας ζ΄ 5. 9 

5. α΄ 5 ε΄ .γῷ Νο, ἵν. 8ὲ 8. ἄγει] ἔχει Νε 
δραχμὰς δὲ 4, γῃ α΄ Δὲ ὅ. ὕδατος ὀμβρίου Νὰ 6. 

᾿ φαςὶ δὲ αϑαὰθ 88 χοῦν οπι. Νὲ ᾿ 8, ἸΤΠερὶ ἐλαίου ΔΝεϑὲ 

10. ἔχει οἴη. ϑὲ 11, Ὁ χοῦς ἢ οι. Νεϑέ λὶ Νὰ 14. 

ἡἣ οὔ. Νὲ 11. [5 β΄ { β΄ ἢ ομι. Νεϑέί 18. κοτύλης ἕκτον 
πη ΦΟΣΚΥ ΝΣ 21, Περὶ μέλιτος Νεϑέ 244. λὶ Νεοϑὲ 

οὔ, λὶ δὲ 

ΒΟΕΙΡΤ, ΜΕΤΈΟΙ,. 1. 10 



ΤΥ Ν τ το ΝΣ τ αν ἐδ κῶν τοις  ς τ, . ΩΝ χὰ ἘΆΝ 

242 ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ ΡῈ ΜΕΝΒΌΕΙΒ [65] . 

94, ὋὉ ξέετης ἔχει λ' β΄ 5. 
90. Ἡμίνα ἔχει λίτραν α΄ [Καὶ γ΄. 

50. Τὸ τέταρτον ἔχει [5 ζ΄ 8. 

81. Τὸ ὀξύβαφον ἔχει [5 γ΄ 5 { β΄. 
δ 98. ὋὉ δὲ κύαθος ἔχει [5 β΄ 5. 

99. ἯἩ δὲ χήμη. ὅπερ ἐςτὶ κυάθου τέταρτον. ἄγει 

«ε. 

6ὅ (ταρ. ΧΥ). ΤῬδοΐηνα πιθηβι" αὐ θὲ ροη Θ᾽". 
ἰαϑεΐα. 

10 (γ146. ρτοὶ. ἃ 82.) 

Ἄλλως περὶ μέτρων καὶ ςταθμῶν. 

Μέδιμνος ἔχει ἡμίεκτα ιβ΄. 

Τὸ δὲ ἡμίεκτον χόας δύο. 

Ὃ δὲ χοῦς χοίνικας τέςςαρας. 

,, Ὁ δὲ χοῖνιξ κοτύλας ᾿Αττικὰς ἔχει τρεῖς. «ετα- 
θμῶ δὲ ἄγει ὁλκὰς ρπ΄. 

119 ὅ. Ὃ δὲ χοῦς ἐςετι μὲν μέτρῳ κονύλαν ᾿Αττικῶν 

ιβ΄, «ταθμῷ δὲ ἄγει « ψκ΄. 

6. Ὁ δὲ ξέετης μέτρῳ μὲν κοτυλῶν β΄. «ταθμῷ δὲ 

90 ἄγει { ρκ΄. 
. Ἢ δὲ κοτύλη ἔχει κυάθους ἕξ, «ταθμῷ δὲ « ξ΄. 

τὴν δὲ κοτύλην οἱ ᾿Αττικοὶ καὶ τρυβλίον ὀνομάζουει. 

8, Τὸ ὀξύβαφον. μέτρῳ μὲν κοτύλης τέταρτον, 

ὅπερ ἐςτὶ κύαθος εἷς ἥμιςυ, «ταθμῷ δὲ ἔχει δραχμὰς 

ΟΡ τε΄. 

9, Ὃ κύαθός ἐςτι δραχμῶν δέκα. 

10. Ἢ δὲ χήμη ἐςτὶ κυάθου τέταρτον « β΄ 5. 

18 πον 

2, λὶ Νεϑὲ ὅ. ὁ κύαθος δὲ Νὲ 

8, Κεφάλαιον ιε΄ Οἡ 11. καὶ «ταθμῶν οἴκ. 8ὲ 1ῦ. 
16, ἔχει οὐ ἄγει] ἄγει οὐ ἔχει νυῦϊρο 18. δραχμὰς ϑέ 19, 

δύο δὲ 



. ΤῊ ᾿ Ἰ Ἷ “Ὸ ᾽ τι 

[66] ΘΑΥῚΒ. ΑΟ ῬΟΝΡΕΒΙΒΌΒ., ΣΕ. 

11. Τὸ μέτα μύετρον κοτύλης ἐςτὶν ὀκτωκαιδέκα- 

τον. ἄγει δραχμὰς γ΄ γράμμα α΄. 

12, [Μύετρον] τὸ δὲ μικρὸν κοτύλης εἰκοετὸν τέ- 
ταρτον ἄγει « β΄ 5. Ε 

18. Τὸ δὲ δικαιότατον μύετρον γράμματα ἔχει 

ὀκτύ. ᾿ 
14. Τὸ δὲ κοχλιάριον γράμματα ἔχει τρία. 
15. Τοῦ βαειλικοῦ καρύου τὸ μέγεθος (« ἄγει ἑπτά. 
16. Τοῦ δὲ Ποντικοῦ « α΄. 
11. Τὸ δὲ τῆς βαλάνου δραχμῆς ἥμιου. 

18, Τὸ δὲ τοῦ Αἰγυπτιακοῦ κυάμου ἔχει ὀβολὸν 

καὶ ἥμιου. 

19. Τοῦ ὀρόβου [μέγεθος] χαλκοῦς β΄. 

06 (οαρ. ΧΥ. 

(γι:4 6. ρτο]. 8 56.) 

ΤΤερὶ εημείων τῶν μέτρων καὶ ς«ταθμῶν. 

1. Τῶν «εταθμῶν καὶ μέτρων διδαςκαλίαν καὶ τὴν 

τῶν εημείων τῶν ἐν αὐτοῖς ἔκθεειν ἀναγκαίαν οὖςαν 

ἀνεγραψάμην, ἵν᾽ ἔχοις ἄπταιετον τὴν ἐν τοῖς βοη- 

θήμαςιν εὕρεειν. 

2, Τὴν οὖν μνᾶν δηλοῖ ἐπιτιθέμενον τι μ ετοι- 

χείῳ τὸ ν. ᾿ 
9. Τὴν δὲ λίτραν τὸ λ ἔχον ὑποκείμενον τὸ τ; λ. 

Ρ. 

4. Τὴν δὲ οὐγγίαν τὸ Γ ἔχον ὑποκείμενον ἢ ὑπερ- 

2, τρεῖς οἱ Κῦ δὲ. 8. Μύετρον ο. δέ 4. δύο δὲ 
8. ἑπτά] δ΄ βου δθηάστηῃ γιαϑίαγ (ν. Ργ0]. 8 82 δάῃ. 1) 18. 

μέγεθος οἴχ. δέ ροβὺ χαλκοῦς β΄ δέ Βαρθιπηρι “Ἡϑοίθηαβ 
6χ αδ]θηο᾽, οχατυτΐααπθ. οἂρ. ΧΥ͂Ι. 

14, Κεφάλαιον. τΞ΄ Οἡ 21. ἐπιθέμενον Οὐ 2238. λ] 
λ Οἱ 24, οὐγγίαν] [5 Οἡ 

105 

10 
180 

1ὅ 

20 



γι ὖν Ἢ ΟὙ Γν ρου, ὙΌΣ ὌΝ νὴ ΝΟ ΩΨ ν ᾿ «ἡ χ)ὲν » ἊΣ , Όν»:» 

244 ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ ὈῈ ΜΕΝΒΌΒΙΒΟ [61] 

κείμενον τὸ ο, [5 Ὑ. παρ᾽ ἐνίοις δὲ εὗρον οὐγγίαν τῷ 

ν ἐπικείμενον τὸ ο. ν. 
ὃ, Τῷ δὲ μ ἐπικείμενον ε μέρος δηλοῖ, Μ. 

0. Πλάτγιον δὲ ἃ τὰς κεραίας ἔχον δραχμὴν δηλοῖ, 

ὅ «. εἶς δὲ τὰ εὐώνυμα ἡμίςειαν, ». 

“1: 1. Τὸ δὲ Ῥωμαϊκὸν 35 παρ᾽ ἐνίοις μὲν τῥιώβολον, 

παρ᾽ ἡμῖν δὲ παντὸς «ςταθμοῦ τὸ ἥμιεου. 

8, Πλάγιον δὲ | ἢ 5 ὀβολόν. , . 

01----τ0, Ταδϑηΐαο Ογὶϑαδίαπαθ. 

10 (γ148 ργο]. 8 48.) 

[Ἀρχὴ εὺν θεῷ ἁγίῳ περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν 

᾿ριβαείου.] 

61. Περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν ἰατρικὸν Ὀριβαείου 
ςαφές, κατὰ ἐμπειρίαν δόκιμον. 

. Ὁ μέδιμνος ἔχει λίτρας μη΄. 

2, Τὸ ἡμέδιμνον λίτρας κδ΄. 

δ 

1ὅ 1 

9. Ὁ χόας ἔχει λίτρας {. 

4, Ὃ χοίνιξ ἔχει λίτρας ς΄. 

. Ὁ ξέετης ἔχει λίτραν α΄ (. 

60. Ἢ μνᾶ ἔχει λίτραν α΄ καὶ οὐγγίας δ΄. 
{. Ἢ λίτρα ἔχει οὐγγίας ιβ΄. 

8, Ἧ κοτύλη ἔχει οὐγγίας θ΄. 

9, Τὸ τρίβλιον ἔχει οὐγγίας θ΄. 

10. Ἡ μνέα ἔχει οὐγγίας θ΄. 

20 

1. οὐγγίαν τῷ] [5 τὸ Ολ 8. Τὸ δὲμ Οἡ 8, “ ὈΪ5 

παροῦ Ολ 

14. ἐμπηρίαν οοᾶ. 1ὅ. λίτρας] λητρ΄ οοά. 1 
λήτρας οοᾶ,, ἰΐοιι 18 19. λήτραν α΄ (΄ οοά. 20. 
λήτρον οοἅ,. 21], λήτρα οοᾶ. 24, Θ0ΘΊ τη΄ βυαδᾶοί ἔν. 
58, 10 



Ἐ. 

τ ας τ ν" υπ Ὁ πιεξ,ν, νον ΟΝ δ’ ΣΝ πὐκτο μὰν πων ας συνε 
μὰ Ἵ ΨΡ χ Ὰ τς ἢ ὶ 

ΟΑΥΙΒ ΑΟ ΡΟΝΡΕΒΙΒΌΒΟ. 45 

. Τὸ ὀξύβαφον ἔχει οὐγγίας β΄ «τάτια β΄. 
ὋὉ κύαθος ἔχει οὐγγίας α΄ (. 

. Τὸ μεγάλητρον ἔχει οὐγγίαν α΄. 

,. Ἢ οὐγγία ἔχει «τάγια ς΄. 

. Τὸ «τάγιον ἔχει ἐξάγιον α΄. 5 

. Ὁ ετατὴρ ἔχει ἐξάτγια τρία. 

7 
, Τὸ εἶκλον ἔχει ς«τάγια τρία. 

,. Τὸ βαειλικὸν κάρυον ἔχει ετάτια γ΄. 
. Τὸ ἕκτον μόῤιον ἔχει ς«τάτγια Υ΄. 10 

, Τὸ «τάγιον ἔχει ἐξάγιον α΄. 

. Ἧ χύμα ἔχει «τάγια β΄, κέρατα ς΄. 

. Τὸ ΤΠΠοντικὸν κάρυον κέρατα ιη΄. 

. Τὸ κοχλυάριον ἔχει ετάτια ζ΄. 
,. Τὸ μικρὸν εἶκλον ἔχει ς«τάγιὰ ζ΄. 1ὅ 

,. Τὸ ετάγιον ἔχει κέρατα κδ΄. 

. Τὸ κέρατον ἔχει ειτάρια δ΄. 
. Ἧ δραχμὴ ἔχει κέρατα ιη΄. 

. Τὸ δηνάριον ἔχει κέρατα τη΄. 

90, 
. Τὸ γράμμα ἔχει κέρατα ς΄ ἤτοι ξυλόκοκκα. 

. Ὁ ὀβολὸς ἔχει κέρατα τρία. 

. Ὁ θέρμος ἔχει κέρατον α΄ (. 

. Ἧ παροξὶς ἔχει κέρατον α΄ (. 

., Ἧ δραχμὴ ἔχει κέρατον α΄ (. 2 

. Τὸ ς«κρόπουλον ἔχει τουρνέειον α΄. : 

Τὸ μνῆεςετρον ἔχει ἐξάγια τρία. 

Ἡ οὐλκὴ ἔχει κέρατα τη. 20 

68. Περὶ μέτρων ξηρῶν. 

Ἡ Αἰτυπτία ἀρτάβα ἔχει μοδίους ε΄. ὃ δὲ μό- 
διος ὁ Αἰγύπτιος καὶ Ἰταλικὸς ἔχει χοίνικας η΄, ὁ δὲ 

1. «τάγια] φὰ οὕτὰ βαργϑβου. Γ οοᾷ. 7. μνήετρον οοά. 

10, μώριον οο, 22, ὁβολὸς οοἕ. 24, Ὁ παρ᾽ ὁξὺσ οοὔ. 
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᾿ 

οι. ὦ, ΠΣ " ΕΣ ΝΥ "ἥ Υ Ρ " Ἄν γ" ς ΠΟΥ  ΌΎ. ΟἸΨῪ 

κ Σ ἶ νὼ - 

2406 ἘΚΑΘΜΕΝΤΑ ΡῈ ΜΕΝΒΌΒΙΒ ; [69] 

χοίνιξ ξεςτία β΄, ὁ δὲ ξέετης ἡμίξεςτα β΄, ἃ δὴ καὶ ἥμί- 

νας προςαγορεύουειν. ἣ δὲ μήκωνα ἔχει κυάθους η΄. 

2. Ὃ ᾿Αττικὸς μέδιμνος ἔχει ἡμίεκτα ιβ΄. τὸ δὲ 

ἡμίεκτον ἔχει χοίνικας δ΄. ὥςτε τὸν μέδιμνον ἔχειν 
μνᾶς μη΄, ξεςτία ας΄. 

ὃ. Τούτων δὲ τὸν «ταθμὸν εἰπεῖν οὐκ εὔκολον, 

ὅτι τῶν οὐειῶν ἄπειρός ἐςτιν ἣ κατὰ τὴν ῥοπὴν δια- 

φορά. 

09. ΠΕρὶ μέτρων ὑγρῶν. 

1. Τὸ Ἰταλικὸν κεράμιον ἔχει χοᾶς η΄ ὃ χοῦς 

ξέςετας ς΄, ὃ ξέετης κοχλυάρια β΄, αἵτινες καὶ τριβλία 
λέγονται. ἄλλοι δὲ λέγουςιν᾽ ἔχει ὁὃ ξέςτης λίτραν 
α΄ ( καὶ τὸ τρίβλιον οὐγγίας θ΄. τὸν αὐτὸν «ταθμὸν 
ἔχει τὸ κοχλιάριον. ἣ δὲ κοτύλη τὸν αὐτὸν ἔχει «τα- 

θμὸν ὡς τὸ τρίβλιον. τὸ τρίβλιον τὸ μικρὸν ἔχει μί- 

ετρα μεγάλα τρία. ὀξύβαφα δ΄ τὸ γὰρ μέγα μίετρον 

ἔχει ὀξύβαφα τρία. τὸ δὲ ὀξύβαφον ἔχει κύαθον α΄ (. 

ὃ δὲ κύαθος ἔχει χυμὰς μικρὰς ἤτοι μίετρα μικρὰ β΄. 

2, Εἰ δὲ βούλῃ καὶ τὸν «ταθμὸν τῶν ὑγρῶν εἰδέ- 

γαι μέτρων πάμπολαι μὲν αἱ τῶν ὑγρῶν οὐειῶν εἰεὶν 

κατὰ τὴν ῥοπὴν διαφοραί, ὡς ἐπὶ παραδείγματος 

ἐλαίου τε καὶ οἴνου καὶ μέλιτος λέξομεν. τὸ μὲν οὖν 

μέλι τοῦ οἴνου βαρύτερόν ἐςτι τετάρτου μέρους καὶ 

προςέτι δεκάτου, ὅπερ ἐςτὶ τὸ ὅλον εύνεγγυς τρίτον᾽ 

ἔχει γὰρ τὸ αὐτὸ τῷ οἴνῳ τοῦ μέλιτος ποςὸν ὅλον 

τὸν τοῦ οἴνου «ταθμὸν καὶ προςέτι.... τὸ[ν] ἥμιευ 

1. ἡμήνας οοᾶ. 2, μήκωνα] ἡμίνα ἔν. δδ, ὅ (οοπῇ. 

Ῥ͵ΟΙΪ. 8 ὅδ δἄῃ. 1) 4. μέδημνον οοά. ὅ. μνᾶς μηΊ 
μοδίους ς΄ χοίνικας μη΄ ἔν. 58, { 7. ῥωπὴν οοἄ., θη 
21 1], ξξ ς΄ οο. 12. λέγωνται ςοἅ, λητρ΄ οοἅ. 20. 
μετρῶν οοἕ,, 1ἴθη ρΡ.247 νά. 22, λέξωμεν οο. 26. ροϑί 
προςέτι ΠΟΏΠᾺ]18. οὐθ8α δαηῦ απ Ἰοραπίαν ἔν. ὅ4, 10 8, 

ἂ 
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αὐτοῦ. ὁ δὲ οἶνος τοῦ ἐλαίου ἐννάτου μέρος ὑπέρε: 

χει καὶ τὸ ἔννατον αὐτοῦ. 

8. Πρὸς «αφήνειαν πλείονα καὶ ὡς ἐκ διαγράμ- 

ματος τῶν κατὰ μέρος μέτρων «ςταθμὸν ὑπετάξαμεν, 

δήλου καθεςτότος ὡς κατὰ κοινοῦ πάντων τῶν ὑπο- 

κειμένων αὐτοῖς κατὰ τῶν ςτίχων τό τε ἔλαιον καὶ ὁ 
οἶνος καὶ τὸ μέλι κατηγορούμενα κεῖται. 

Τὸ Ἰταλικὸν κε- ἐλαίου οἴνου μέλιτος 

ράμιον ἔχει λίτρας οβ΄ λίτρας π΄ λίτρας ρη΄ 

ὃ χοῦς λίτρας θ λίτρας τ΄ λίτρας ικΥς 
ὃ ξέετης ἔχει οὐγγίας τη οὐγγίας κ΄ οὐγγίας κζ΄ 

ἣ κοτύλη οὐγγίας θ΄ οὐγγίας  οὐγγίαςειγ ( 

τὸ μεγάμιετρον οὐγγίας γ΄ οὐγτγίας γ΄ οὐγγίας δ΄ ( 

γράμματα η΄ 
τὸ ὀξύβαφον οὐλκὰς τη οὐγγίας β΄ Τοὐγγίας κγ΄ 

γράμματα ιδ΄ 

ὃ κύαθος οὐλκὰς ιβ΄ οὐγγίαν α΄ ( οὐγγίας β΄ 
γράμματα δ΄ οὐλκὰς β΄ 

τὸ μικρὸν μίετρον οὐλκὰς ς΄ γράμματα κ΄ οὐλκὰς θ΄ 

4, Ὃ δὲ ᾿Οριβάειος φηςὶ κατὰ ᾿Αδαμαντίου τὸν 

ξέςτην τὸν ᾿Ἰταλικὸν τοῦ οἴνου μέτρῳ μὲν ἔχειν οὐγ- 

γίας κδ΄, «ταθμῷ δὲ λίτραν α΄ οὐγγίας η΄, τὸν δὲ ξέ- 
«την τοῦ μέτρου τοῦ μέλιτος ἄγειν «ταθμὸν λίτρας 
με 

1, γροῦϊιϑ ἔν, ὅ4, 12 8. ἐκ] ἐν οοἄ, 8. κεράμιον 
ἔχει οο4, παροὺ ροϑί μέλιτος 9, λήτρ'΄ οοἄ. ἁαρίαῃισ 10. 
11 Γ ὁὰπι Βαρυδβου. “5 οοά. 18. οὐγγίας γ΄ δἰξθύαπα οτι. 

οοἅ. 1, οὐγγίας κγ΄ οοἄ.; Ιοροπάπῃ οὐγγίας γ΄ οὐλκὰς γ΄. 
16, γράμματα ιτδ1 [ᾧΨ᾿ ιβ΄ τοοίία5 ἔν. ὅ4ά, 11 20, ἀδάμαντι 
οοὔ, 

ὅ 

10 

18 

20 



ἃ ἥὰ ἢ ΦΥΝ πῇ αι σι ὉΨ Ι ε γι ἌΣ ΤΑΝ ὙΜῊΝ ὦν Ὁ 
᾿ Ἢ 9 ᾿ 5 “ῥῶ 
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10. ΤΠΕερὶ «ταθμῶν εἰς τὸ αὐτὸ ἐκ τοῦ Γαληνοῦ. 

ἯἩ μνᾶ ἣ ̓ Αττικὴ καὶ ἣ Αἰτυπτία ἔχει οὐγγίας ις΄. 

μνᾶ ἣ Ῥωμαϊκὴ ἔχει οὐγγίας κ΄. ἣ λίτρα οὐγγίας 

ιβ΄. ἣ δὲ οὐγγία οὐλκὰς η΄. αἵτινες καὶ ὀλκαὶ λέγον- 

5. ται. ἣ δὲ ὀλκὴ κέρατα τη. ἣ δὲ δραχμὴ κέρατα ιη΄. 

ἄλλοι δὲ λέγουςειν" ἔχει γραμμὰς τρεῖς. τὸ γράμμα 

ὀβολοὺς β΄. ὃ δὲ ὀβολὸς κέρατα γ΄. τὸ δὲ κεράτιον 
ἔχει εἰτάρια δ΄. ἄλλοι δὲ χαλκοῦς δύο δίμοιρον ἐςτὶν 

τὸ παρὸν μέτρον. 

ἀπ τ 

10 11---ἰ1. Τογίδα οοἰϊοοίδο ροπαογμην δὲ η} 61,517: ΟἹ 2). 

(146 Ργο]. 8 84.) 

11. ΤΠ͵Περὶ μέτρων καὶ ς«ταθμῶν. 

1, Τὸ κεράτιον τὸ αὐτὸ εταθμῷ ἔχει τῷ χαλκῷ. 

2, Ὃ δ᾽ ὀβολὸς χαλκοῦς ἔχει γ΄. ὅθεν τὸ ἡμιβό- 

15 λιον ἔχει «ταθμὸν κερατίων α΄ 8. 

5. Τὸ γράμμα ἔχει ὀβολοὺς β΄, τουτέετι χαλκοῦε ς΄. 
4, Ἢ δὲ δραχμὴ καὶ ἣ ὁλκὴ ἄτει Ὑρύθηῦτα τ τὼ 

τουτέςτιν ὀβολοὺς 1η΄. 

ὅ. Ἢ δὲ οὐγγία ἔχει δραχμὰς η΄. γράμματα κδ΄. 

90 0. Ἢ λίτρα ἔχει οὐγγίας ιβ΄. δραχμὰς ας΄. 

. Ἢ μνᾶ κατὰ μὲν τὴν ἰατρικὴν χρῆςειν ἄγει οὐγ- 

γίας ις΄. τουτέετιν ὁλκὰς ρκη΄... τουτέετι λίτραν α΄ 8. 

δραχμὰς ρμδ΄. ἣ δὲ ᾿Αλεξανδρινὴ μνᾶ ἄγει τάς 

κ΄, τουτέςτιν ὁλκὰς ρξ΄. 

1. γαλινοῦ οοᾶ. 8, εἰταρ΄ οοᾶ. 12, μετρῶν οοᾶ. 
18, τῷ] τὸ οοᾶ. 14, δ᾽ ὀβολὸς] δὲ βολὸς οοά. 15, 

ἠερατίων οοἅ. α΄ 57 ἕν ἥμιευ οοά. 21. χρήςιν οοά. 
29, ροϑῦ ρκη΄ ἀθβυαηῦ ρϑαοϑ; νἱᾶθρ ἔν, 64,8 

“ἈΝ 
ἡ ἐν, 



ΕΣ τοὺς ἡ, 

Ἑ 

τὰ δὺ οὐ οὐ Ὁ 

. [72---74)]΄ 6 6 60Ὸ σάγιβ Δ ῬΟΝΡΕΕΙΒΌΒ. 

 Ἴ2, Περὶ εταθμῶν. 
ς 

ΩΣ 

Ἡ μνᾶ ἣ ̓Αττικὴ καὶ Αἰγυπτία ἔχει οὐγγίας τς΄. 
ἣ δὲ μνᾶ ἣ Ρωμαϊκὴ ἄγει οὐγγίας κ΄.. 

Ὃ δὲ ὀβολὸς κεράτια γ΄. 

. Τὸ δὲ κεράτιον χαλκοῦ 

. Ὁ ὀβολὸς ἔχει χαλκοῦς η΄. 

18. Αἱ χαρακτήραι τῶν «εταθμῶν. 

6:15: 

Χαλκὸν χὶ μνᾶν μ΄ 
χοίνιξ οἱ χ τρυβλίον τρ 
χόα. ὃ ξέςετης ξδ΄ 

, ᾿ ὀξύβαφον ξὉ χύμη χὶ 
κεράμιον κρ κεράτιον κε 

, Ο’ 
κοτύλη Κ λίτραν Δ ἢν 

. “ 

οὐγγίαν [α' Γ 
σ 

μέρος μέ 

ὀβολὸς ἱ 

ὀβολοὶ Μ“ ᾿ ἥμιου ὦ 
δραχμὴ « 

14. 
1, Τὸ κεράτιον εἰτάρια δ΄. 
2. Ἢ { κέ τη. 
ὃ. Ἡ λ' οὐγγίας ιβ΄. 

4, Ἢ Κ΄ οὐγτίας 6θ΄ 

ὅ. Τὸ ἑκτομόριον οὐγγίας γ΄. 

ὀβολοὺς β΄ 
οοὔ, 

ὅ. γραμμᾶσ οοά. 

. Ὁ] Τὸ οοἄᾶ. 
24, Ἢ] ὁ οοᾶ. 

11. μνάν οοα. 

. Ἢ λίτρα οὐγγίας ιβ΄. ἣ δὲ οὐγγία δραχμὰς η΄. 
. Ἢ δὲ δραχμὴ ἔχει γράμματα γ΄. 
. Ἢ δὲ ᾿μιᾶ δραχμὴ ἔχει ὀβολοὺς ιβ΄. 

6. γϑούϊιβ ἔν, ὅ8, 6: τὸ δὲ γράμμα 

11. ὀβὸς 

10 

1ὅ 

20 

“Ὁ 
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6. Τὸ ἐξάγιον κε΄ κδ΄. 

ἰ. Τὸ γραμμάριον Κε΄ ς΄. : 
8, Ὃ ὀβολὸς κε γ΄. 

9. Ὃ θέρμος κε΄ α΄ 5. 
0. Τὸ μύετρον ἐξάτγια γ΄. 

11. Ἢ μνᾶ οὐγγίας θ΄. 
12, Τὸ ὀξύβαφον οὐγγίας β΄ ἐξάγια β΄. 

ὃ. Περὶ μέτρων ὑγρῶν οἴνου. 

1. Τὸ κεράμιον ἄγει λίτρας π΄. ἣ δὲ οὔρνα λί- 

10 τρας μ΄. 
2, Ὃ χοὺς τουτέεςτι τὸ κόγγιον ἔχει λίτρας τ΄. τὸ 

ἡμικόγγιον λίτρας ε΄. 
8. Ὁ ξέεςτης λίτραν α΄ οὐγγίας η΄. 
4, “Ἡιίνα ἢ κοτύλη οὐγγίας τ΄. 

1ὅ ὅ, Τὸ δὲ ὀξύβαφον, ὅπερ ἐςτὶν τέταρτον κοτύλης, 

ἄγει οὐγγίας β΄ 5. 
0, Ὃ δὲ κύαθος,. ὅπερ ἐςτὶν ἕκτον κοτύλης, ἄγει 

οὐγγίαν α΄ 5 γράμμα α΄. 

4. Ἣ δὲ χύμη ἐςτὶν κυάθου τέταρτον, ἄγει δὲ 
20 δραχμὰς γ΄ γράμμα α΄. 

8, Ὁ αὐτὸς «ταθμός ἐεςετι καὶ ὕδατος καὶ ὄξους: 
φαςεὶ δὲ ὀμβρίου ὕδατος πληρωθῆναι ἀψευδέετατον 
εἶναι τὸν «ςταθμόν. 

9. Ὁ χοὺς ἄγει ὁλκὰς ψκ΄ 
26 10, Τὸ κεράμιον ἄγει λίτρας οβ΄. 

11. Ἡ οὔρνα ἔχει λ λς΄. 
12, Τὸ κόγγιον ἔχει λ θ΄, 

ὃ. Ὅ βολὸς οοά. 
δ: οἴνου οοὔ: 12. εἼ δὶ οοα. ᾿ 14. ἢ] ἡ δ. 17: 

κοτύλη οοᾶ, 22, φαςεὶ] φύει ὁοοᾶ. 28. «ταμὸν οοᾶ. 
20. δηΐα 8 10 δάᾶο {ϊς{π|ὰτὰ Ἐλαΐου 601]. ἔν. 64, 20 

Ἷ, ν 
ἈΚ σὺν 4 

ἰδνς , 



15. 
10. 
11. 

ΟΑΥΙΒ ΑΟ ΡΟΝΡΕΒΙΒΙ͂Β.. 951] 
" 

. Τὸ ἡμικόγγιον ΗΞ5 δ΄ 5. 
ὋὉ ξέετης ἔχει Ηϑ α΄ 5. 
Ἡμίνα τουτέετι ἣ κοτύλη οὐγγίας θ΄. 
Τὸ τέταρτον ἔχει οὐγγίας δ΄ 8. 

φῳ 

Τὸ ὀξύβαφον, ὅ ἐςτι κοτύλης τέταρτον. ἄγει ὅ 
οὐγγίας β΄ 5. 

18, ὋὉ δὲ κύαθος, ὅπερ ἐςτὶν ἕκτον τῆς κοτύλης, 
ἄγει οὐγγίαν α΄ 8. 

19. 

χμὰς Υ΄. 

20. 
21. 
22, 
20. 
24͵ 
20. 

ὩΣ ΕΘΝ 

1. 

Ἢ χύμη, ὅ ἐετι κυάθου τὸ τέταρτον. ἄγει δρα- 
ὶ 10 

[Περὶ μέλιτος.]} 

Τοῦ μέλιτος τὸ κεράμιον ἔχει λίτρας ρκ΄. 

Ἢ οὔρνα ἔχει Η5 ξ΄. 
Τὸ κόγγιον ἔχει λίτρας ιε΄. 

Τὸ ἡμικόγγιον Ζ΄ 5. 16 

ὋὉ ξέξστης ἔχει Η5 β΄ 8. 

Ἡμίνα ἔχει Η5 α΄ οὐγγίας γ΄. 

. Τὸ τέταρτον ἔχει οὐγγίας ζ΄ 5. 

. Τὸ ὀξύβαφον ἔχει οὐγγίας γ' 8 « β. 

. Ὁ κύαθος ἔχει οὐγγίας β΄ 8. 20 

. Ἧ δὲ χύμη. ὅπερ ἐςτὶν κυάθου τέταρτον. ἄγει 

10. Περὶ μέτρων. 

ὋὉ μέδιμνος ἔχει ἡμίεκτα ιβ΄. 

Τὸ δὲ ἡμίεκτον χοῦς β΄. 9 ὅ 
. Ὁ δὲ χοὺς χοίνικας δ΄. 

Η5]7 1τ88 ποΐϑιῃ 516 ΗΥ΄ παροῦ οοἄ. οὐ ἴο οὗ 1ηΐτα 
8 14, 21. 24. 2ὅ 8. κοτύλη] ἡμικοτύλη οοᾶ, ο τ 
ἐςτι] ὀι οιτα διωθίριο οοταροπᾶϊο οοἄ, (γο] 8856 νἱἀθίαν οἷον) 
12, κεράτιον οοἅ. 18. ξ΄ οπι!. οο. 28. μετρῶν οοᾶ. 

94, ἡμίεκτα 1β1Ί ἡ ἔκτον οοᾶ. 25. χοὺς οοἄ, 
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4. Ὁ δὲ χοὺς ἔετι μέτρον κοτυλῶν ᾿Αττικῶν ιβ΄. 
ςταθμῷ δὲ { ἵρκη΄. 

ὃ. Ἣ δὲ κοτύλη ἔχει κυάθους ς΄, εὐαβ {Σ΄ 
τὴν δὲ κοτύλην οἱ ᾿Αττικοὶ καὶ τρυβλίον ὀνομάζουει. 

5 0. Τὸ ὀξύβαφον μέτρῳ μὲν κοτύλης τέταρτον. 
ὅπερ ἐςτὶν κύαθος εἷς ἥμιου, «ταθμῷ δὲ ιε΄. 

1. Ὃ κύαθος ἐεςτὶν « (. 

ὃ, Ἢ δὲ χύμη ἐςτὶν κυάθου τέταρτον « β΄ 8. 

9. Τὸ μέγα μύετρον κοτύλης ἐςετὶν ὀκτωκαιδέκα- 
10 τον, ἄγει δὲ { Υ' γράμμα α΄. τὸ δὲ μικρὸν κοτύλης 

εἰκοςτὸν τέταρτον ἄγει ( β΄ 5. 
10. Τὸ δὲ δικαιότατον μύετρον γράμματα ἔχει η΄. 

11. Τὸ δὲ κοχλιάριον γράμματα ἔχει τ΄. 
12, Τοῦ βαειλικοῦ καρίου τὸ μέγεθος « ἄγει ζ΄, τοῦ 

15 δὲ ΤΠοντικοῦ ( α΄" τὸ δὲ τῆς βαλάνου « α΄ 5᾽ τὸ δὲ 
τοῦ Αἰγυπτιακοῦ κυάμου ἔχει ὀβολὸν καὶ 5᾽ τοῦ ὀρό-- 

βου χαλκοῦς β΄. 

{{. ἸΤερὶ μέτρων καὶ «εταθμῶν. 

. Κονδράντης ἐςτὶν τὸ δ΄ τῆς οὐγγίας. 
᾿Αρτάβη ἐεςετὶν Χ οβ΄. 

. ἹΜέτρον ςεἐμιδάλην ποιοῦν νεφέλην λ ὙΝ 

. Καμψάκις ἐςτὶν λ΄ κδ΄ ξέετας ιβ΄. 

. Τὰ λ΄ ἀργύρια γομίεματα τ΄. τὸ ἀργύριον νο-- 

μίεματα { ΧΡ, 

φῦ 0. ἐάα τ' μόδιοι γ΄. 

(. Τὸ δηνάριον γραμμάρια δ΄. 

20 

Ἐν δὰ Ὁ 

1, μετρῶν κοτύλων οοἕ. 2, ρκηΊ 1656 ψκ' 6.. 
ϑηΐα τε΄ δἀ8θ « 1ὅ. { α΄ 5] δραχμῆς ἥμιευ ἔν. 68,17 

21, Μέτρον εἴς. οοτγαρία; νίᾶο ἔν. 80, 8, 4 29, κδΊ 
κα΄ οοᾶ, 24, 1] Γ᾽ οὕπι ΒΌργδβου. σὺ οοα. (οοπῇ, δᾶ ῥ. 
247 ν. 10); ὀιμθηᾶ, ϑαϊηιαδίιι6 Ἐ 6. Ρ. 88 



ς 

118} ΟΑΥΙΒ ΑΟ ΡΟΝΡΕΒΙΒΙΙΒ. ει το 

ὃ. Λεπτὰ καλοῦνται τὰ ἀςάρια, ἤγουν τὰ νουμία. 

ἑξήκοντα δὲ ἀςαρίων ὑπῆρχε τότε τὸ δηνάριον. ρ΄ 

δηνάρια ὃ ἄργυρος. καὶ πέπραται ὃ κύριος εἰς λ΄ ἀρ- 
γύρια, ἅτινα εὐυνάγονται Υ δηνάρια, γινόμενα ἐν 

χρυςῷ νομίεματα ρ΄. 
9. Τὸ τάλαντόν ἐετιν λίτραι ρκε΄. 

10. Τὸ ἀςςάριόν ἐςτι λεπτὰ ξ΄. 
11, Ἢ οὐγγία ἔχει ετατῆρας β΄. 

12, Ὃ ετατὴρ ἔχει δίδραμα β΄. 

19, Ἢ δραχμή ἐετι τὸ η΄ τῆς οὐγγίας. 
14. Ὃ κοδράντης καλεῖται είκλον. ἔςτι δὲ τὸ τέ- 

τάαρτον τῆς οὐγγίας. 
10. Τὸ δινάριον ἐςτὶν νόμιεμα ἕν. 

10. Τὸ νέβελ ἐςετὶν μέτρον ξεςτῶν ρν΄. 
11. Τὸ ετάδιον ἔχει οὐργίας ρ΄, βήματα «μ΄, πήχεις 

τ΄, πόδας χ΄. 
18, Τὸ μίλιον ἔχει εταδίους ζ΄ 8. οὐργύας ἵ αςμ΄, 

πήχεις Υ, πόδας δφ΄. 

τ8---80, Θεπαγία ἐοἰοοῖο. αἀογυαΐα 65; αϑειὴ5 

ΟἸοοραΐ"απῖδ οἱ μὲρρίαϊγίοω. 

(γΙ46 ρῖ0]. 8 88.) 

(8. 

Ἐκ τῶν Κλεοπάτρας περὶ «ταθμῶν καὶ μέτρων ἐξή- 

γήςις κατὰ πλάτος πρὸς εὐχερῆ εὕρεειν ἑκάετης 

μνᾶς καὶ λίτρας καὶ οὐγγίας καὶ δραχμῆς καὶ 

γράμματος, πόςους ἔχουειν ὀβολοὺς καὶ θέρμους 

2, ἐξήγια δὲ οοὐᾷ. 48. πέπρακται οοᾶ. 10. ηἼ 3΄᾿οοἄ. 
11, κοδράτης οοᾶ, ἔςτι] ἔνι οοά. 18. δινάριον οοπ- 

ῬΘηδῖο βου, ἴῃ σοῦ, 16, τΊ υ' ἔν. 16.838 171. οὐργύας] 
οὐρ εὖ Βαργδϑου. γυ΄ οοὰ. αςμΊ Ι6ρ6 ὡμ΄ 601]. ἔτ, 16, 10 
29. τῶν] τῆς οοα, 2829 

10 

20 

2ῦ 



10 

1ὅ 

20 

204 ἘΚΑΘΟΜΕΝΤΑ ΡῈ ΜΕΝΒΌΒΙΒ, [18]. 

καὶ κεράτια καὶ χαλκοῦς, ἐν οἷς ἣ λεπτότης τοῦ 

ςταθμοῦ ἐν τοῖς δυναμιδίοις εὑρίεκεται λειουμέ- 

νη; ἣν ὑπέταξα᾽ μετὰ δὲ τὴν τούτων λεπτότητα 

καὶ ἁδρομερῶς ἑκάςτου «ταθμὸν ὑπέταξα, ἵνα 

καὶ τῷ τεύχει εὑρίεκητε τὸν ζητούμενον «εταθμόν. 

1, Ἢ μνᾶς ὄνομα [ἔχει] «ταθμοῦ. ἔχει δὲ [5 ις΄. 

δραχμὰς ρκη΄. γραμμάρια δὲ τπδ΄. ὀβολοὺς δὲ ψξη΄. 

θέρμους δὲ αρνβ΄, κεράτια βτδ΄, χαλκοῦς δὲ ςφρμδ΄, 

νομίεματα ας΄. ἣ ̓ Αττικὴ μνᾶς ἔχει [5 ιβ΄ 5. δραχμὰς 

ρ΄, γραμμάρια τ΄, ὀβολοὺς χ΄, θέρμους λ΄. κεράτια 
αω΄, χαλκοῦς δὲ δω΄, νομίεματα οε΄. ἣ Πτολεμαϊκὴ 
μνᾶς ἔχει Κ᾽ τη. δραχμὰς ρμδ΄. γραμμάρια υλβ΄, ὀβο- 

λοὺς ξδ΄. θέρμους ατας΄, κεράτια βφαβ΄, χαλκοῦς 

δὲ ςλιβ΄, νομίεματα ρη. 

2, Ἢ λίτρα ἔχει [5 ιβ΄, δραχμὰς ης΄. Ὑραμμάρια 

ςπη.. 
ὃ. Ἧ [κ' ἔχει δραχμὰς η΄. γραμμάρια κδ΄, ὀβολοὺς 

μη΄, θέρμους οβ΄, κεράτια ρμδ΄, χαλκοῦς τπδ΄. νομί- 
ματα ς΄. καλεῖται δὲ ἣ [5 τετραςάριον Ἰταλικόν. 

4. Ἢ δραχμὴ ἔχει γραμμάρια γ΄. ὀβολοὺς ς΄, θέρ- 

μους θ΄, κεράτια ιη΄. χαλκοῦς μη΄, νομίεματος ω΄΄ καὶ 

ιβ΄. καὶ τὸ ᾿Ιταλικὸν δηνάριον ἔχει δραχμὴν α΄. ἣ 

δραχμὴ δὲ καὶ ἄλλη ὁμώνυμος καλεῖται ἣ Αἰγυπτιακή, 

ἥτις ἕκτον μέρος ἐςτὶ τῆς ᾿Αττικῆς, ἄγουςα ὀβολὸν α΄. . 

1, κερατ΄ ςο. 2275 8. δὲ οἵη. οοὔ, 2829 4. ἀδρο- 
μερῶς οοἄ. 9271ὅ ἕκαςτον οοἄ. 28529 ὅ. εὑρίεκηται 

οοᾶ. 2275 7. ὀψολοὺς οοἄ, (βο! 166 9216, πᾶπι ΑἸδου 
Ῥοβϑύ νϑυβ. 6 ποη οο]] αὐ α5), 8. κεράτια βτδ ὁ βδ΄ 
οοῦ, 10. κεράτια] ποία Μ Ἀ15 παθοῦ οοᾶδχ οὖ δῖος οἱ 
ἰηΐγω ἀθίαθθ 18, αςας1 ααξ΄ οοᾶ. 21. νομίεματος] 
ν οοᾶ, ὠὔ ὦ ἀϊείαϊαμη ΟὈ]4ὰ6 Ροβίξυτη οαπι “ Ππαθοὺ 
οοά. 

ϑϑνκς. ἀ: 
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“δ. Τὸ γραμμάριον ἔχει ὀβολοὺς β΄, θέρμους Υ΄, 
κεράτια ς΄. χαλκοῦς ις΄. 

6. Ὁ ὀβολὸς ἔχει θέρμον α΄ 8, κεράτια γ΄, χαλ- 

κοῦς η΄. 

1. Τὸ ἡμιβόλιον ἔχει κεράτια α΄ 5, χαλκοῦς δ΄. 
8, Ὁ θέρμος ἔχει κεράτια β΄. χαλκοὺς γ΄, ᾿Αττικὸν 

δὲ ἡμιοβόλιον ἔχει τέεςαρα πέμπτα. 

9, Τὸ κεράτιον ἔχει ᾿Αττικοὺς χαλκοῦς β΄. καὶ ὃ 

χαλκὸς β΄ πέμπτα. 
10, Ὃ χαλκὸς ἔχει ἡμιοβολίου τὸ δ΄ ̓ ΞῈῸΣ τοὺς ὃ 

χαλκοῦς ἄγειν ἡμιοβόλιον. 

11, ὋὉ ε«τατὴρ ἔχει δραχμὰς δ΄, νομίεματα γ΄ κα- 

λοῦςει δὲ αὐτὸ τετράδραχμον. 

12, Τὸ δίδραχμον ἄγει νόμιεμα α΄ 3, κεράτια λἃς΄. 

καὶ τὸ διπλοῦν δίδραχμον ὁμοίως ἄγει δραχμὰς δ΄, 

γομίεματα γ΄. καὶ τὸ βαςειλικὸν κάρυον ὁμοίως ἄγει 

κοτύλας δ΄. 

18. Ἧ χίμη ἣ μεγάλη ἔχει Φ γ΄. καὶ ἣ μικρὰ χίμη 
ἔχει Φ β. 

14. Τὸ ἀςάριον ἔχει Φ ᾿ 
16: :Τὸ κοχλιάριον ἔχει. 

10. Ὃ κύαθος Φ ΄"΄, [5 τὸς α΄ ῷ γραμμάρια λ΄. ὀβο- 

λοὺς ξ΄. θέρμους ᾧ. κεράτια δὲ ρπ΄, χαλκοῦς δὲ υπ΄, 

γομίεματα ζ΄ 8. 
11. Τὸ τάλαντον ἄγει λίτρας ρκε΄, ; γομίεματα͵͵ θ. 

18, Ἔεςτι δὲ ὁ κύαθος Κὶ τὸ ς΄. ἣ Καὶ μέτρῳ μὲν ἔχει 

κυάθους ς΄, «ταθμῷ δὲ Φ Φ ξ΄. ἄγουειν [5 ζ΄ 8, γραμ- 
μάρια δὲ ρπ΄, ὀβολοὺς τξ΄, θέρμα φμ΄. κεράτια δὲ απ΄, 
χαλκοῦς βωπ΄, νομίεματα με΄. 

8. κεράτιον] δϑῖὰ πούϑιη ααϑιη δα Ρ. 284 νυ. 10 δχμῖραὶ 
5616] μαθεὺ οοῦ. 21, δᾶάβ ᾧ α΄ εχ ἔτ. 60,199 86. ἢ] 
ᾧ οοὔοχ υἰγοαὰρ Ἰοθο 29, βωπΊ π΄ οοᾶ. 

Ὡ ΠῸ 

18 

20 

Ὁ 



200 ἘΚΑΘΜΕΝΤΑ ΡΒ ΜΕΝΒΌΒΙΒ. [79] 

19. Τὸ τριβλίον τὸ αὐτὸ μέτρον χωρεῖ τῇ Κ. ἔχει 

γὰρ μέτρῳ μὲν κυάθους ς΄. εταθμῷ δὲ Φ 
20. Ὁ οζέετης ὃ ὃ ᾿Αλεξανδρείτης [ἔχει Ξ8Ί μέτρον 

μὲν ἔχει Καὶ β΄. «ταθμῷ δὲ ὦ ὦ ρκ΄. καλεῖται δὲ 160. 

ὅ Αἰγυπτίοις ὃ ξέετης ἱνίον. 

21. Τὸ ὀξύβαφον ἔχει Κὶ δ΄, κύαθον α΄ 5. «ταθμῶ 
"δὲ Φ Φ τε΄. : 

22, Κόγχη ἣ μεγάλη τὸ αὐτὸ μέτρον εώζει τῷ ὀξυ- 

βάφῳ᾽ ἔχει γὰρ μέτρον μὲν κύαθον α΄ 5. «ταθμῷ δὲ 
10 Φ ιε΄, ἣ δὲ ἐλάττων κόγχη ἡμικύαθον, εταθμῷ δὲ Φ ε΄ 

28, Ὃ κύαθος ἔχει δραχ .. . Καὶ -τὸ ς΄. 
24, Ταῦτα ἀπὸ τῶν γεωργικῶν. 

19. 

1. Ἥ μνᾶς ἔχει [αὶ τς΄ῇ, νομίεματα ας΄. ἣ ̓ Αττικ 
16 μνᾶς ἔχει [Κ΄ ιβ΄ 3, νομίεματα οε΄. ἣ Ρωμαϊκὴ [5 κ΄. 

ἸΠπτολεμαϊκὴ [κ᾽ τη, νομίεματα ρη΄. 
2, Ὃ χαλκοῦς δὲ ε΄ ᾿Αττικοῦ ἡμιοβολίου. ἑκαὶ 

ἡμιοβολίου τὸ ὃ΄ πέμπτον τὸ ς΄ ἔχει ᾿Αττικοῦ β χαλ- 

κοῦ καὶ χαλκ.. β΄ πέμπτα. [καὶ τὸ διπλούνδιον ὁμοίως 

20 ἄγει δραχμὰς δ΄. 

5. Ἢ [Καὶ ἔχει Φ η΄. ἣ Φ ἔχει [5 τὸ ᾿δ΄΄... ὀξύβαφα β΄. 

τὸ δὲ ὀξύβαφον κυάθους γ΄. 
4. Ὃ κύαθος ἔχει μύετρα μικρὰ β΄. 
ὅ. Τὸ κοχλιάριον δὲ μύετρου τὸ 3. 

ῶῦ Θ, Τὸ δὲ ὀξύβαφον ποιεῖ [5 ς΄. 

ὴ 
ἣ 

Ἰς Κ] ᾧ οοαᾶ, ὃ. ἀλεξανδρει οὗ ἴῃ ἤἥπο ΒΌΡΥΘΒΟΥ. τ 

οοἅ. 4. ΚΑ] Φ οοᾶ, δὅ. ἡνίον οοᾶ. 6. Κὶ δΊ Φ δ΄ οοᾷ. 
«ταθμῷ] « οὑπὶ ποΐϑ ΟΟΙΏΡΘΙΘΙΙ οοα,, ἴΐθιῃ 9 8. τῷ 

αὐτῷ μέτρῳ οοά. 11, δραχ οὐ οὐβοῦσο ΘΟΙΏρΡΘηαϊο 

οοἄ.; γοϊαῖϊξ δραχμὰς τ΄ ΚΙ] Φ οοά. 
21, δηΐο ὀξύβαφα ἀδϑαμῦ ὩΟΠΏ1118ἃ: νἱᾶθ ἔτ, 62 

ἐν ὸ. Ἅ οι Μ ἘΡΤῚ ε΄ ὡς "δι 



[80. 81] ΟΑΥΙΒ ΑΟ ΡΟΝΌΒΕΙΒΙΒ., ἣν ΦΠΕΑΝ; 

1. ὋὉ κύαθος ποιεῖ [5 β΄. 
8. Τὸ μύςετρον ποιεῖ [5 τὸ 5. 

9. Τὸ δὲ μύετρον κοχλιάρια β΄ - ὧς εἶναι τὸ κο- 

χλιάριον [5 δ΄. 

10. Ἢ μνᾶς ἔχει [δ᾽ τε΄, ὁλκὰς νὰ: 5. Τκαὶ ἔχει δλ- ὅ 

κὰς α΄. 

11, Τὸ δηνάριον ἔχει γράμματα δ΄. 

80. 

ὋὉ κοδράντης ἐςτὶ τὸ δ΄΄ τῆς [5. 

Ἢ ἀρτάβη ἔχει Δ οβ΄. 10 

Μέτρον ςεμιδάλεως ποιοῦν ἀρτάβην μίαν. 
Νέβελ οἴνου Δ τ΄. 
Καμψάκης ἐςτὶ Δ κδ΄, ξέεται ιβ΄. 

Τὰ λ΄ ἀργύρια γίνονται νομίεματα τ΄. τὸ γὰρ 

ἀργύριον ἔχει νομίεματα κι΄ αὶ δ΄ Καὶ β΄. ἅπερ ἔλαβεν ὃ 1 
Ἰούδας. 

ἰ. Τὸ «άτον ἐςτὶ μόδιος ἕκούμουλος. ςεάτα γ΄ μό- 

διοι γ΄. 

Θὺ τ γεν 9 ἜΘΟΡα 

81. Ῥγναρσηιοπίμην ἸΤερὶ μέτρων ἐπέο" Ποροηδαπαξ 
γοϊγια5 567) Ὁ αἴ). 20 

(γ͵Ι46 ρυοὶ. 8 86,)} 

Τ͵Τερὶ μέτρων. 

1, Ὃ ἀμφορεὺς παρ᾽ ἐνίοις λέγεται μετρητής. 

ἔχει οὖν" ἡμιαμφόρια δύο. ἃ καλοῦςεί τινες κάδους, 

“Ῥωμαῖοι δὲ οὔρνας᾽ βρόχους δὲ ἔχει δ΄, χόας η΄. οὗς 95 

ὅ. καὶ] Ιορ6 λίτρα 10. ΠΡυδθ. σοιηρῃμθίατα ἴῃ οοᾶ. 
ῬΘΆΠ1Ο ΑἸτὔον τα βουϊρίαμη, αὖ ἰγδηθυοῦθδ ᾿ἴη6018. θοάθια 

ΟΘΙΘταὶ ἀπούα δα Λ δἰῆχϑ ϑἱ 12, νεβελ 5ῖπο δοοθηΐα οοᾶ. 

17. 1605 .6 κουμουλᾶτος 601]. ἔν. 84,7 84. δύο] β' ΡΡ 25. 
βρούχυαω 7 χόας ῃ΄ ἀβᾶαπο 8 ὁ δὲ οἴχ. ῬΡ 
ΠΠ ΒΟΕΒΙΡῚ. ΜΕΤΈΟΙ, 1- 1 
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δὴ κογγία λέγουςι, κάβους δὲ ἡμεῖς. ὃ δὲ χοῦς χω- 

ρεῖ ξέετας ς΄, ὡς τὸν ἀμφορέα εἶναι ξεςτῶν μη΄. 

2. Ὁ δὲ ᾿Αντιοχικὸς μετρητὴς τοῦ Ἰταλικοῦ ἐετι 
διπλάειος καὶ 8: 

ὃ. Ὁ ξέετης διαιρεῖται εἰς κοτύλας δύο᾽ ἣ κοτύλη 

εἰς ὀξύβαφα β΄᾽ τὸ ὀξύβαφον εἷς κυάθους γ΄ " ὃ κύα- 
θος εἰς μύετρια δ΄, ἃ δὴ λίετρια ὀνομάζουεςειν᾽ ὃ μύ- 

ςτρος ἤτοι τὸ λίετριον εἰς κοχλιάρια δύο. ὃ ξέετης 

ἀναλύεται εἷς κοχλιάρια ης΄. καὶ τὰ ἐλαιρὰ παραπλη- 

είως, πλὴν ὅτι ἀπὸ τοῦ καλουμένου κεντηναρίου τὴν 

ἀρχὴν ἔχει᾽ ἔςτι δὲ ὃ μετρητὴς ἐλαιρὸς δυνατὰ 

ἔχωντ ις΄. κὶ καὶ καλεῖται ὃ μόδιος ἑκτεύς. 
4. ὋὉ μόδιος ἔχει ἡμίεκτα δύο᾽ τὸ ἡμίεκτον χοίνι- 

κας δ΄. ὃ χοῖνιξ ξέετας β΄᾽ ὡς τὸν μόδιον εἶναι ξεετῶν 

ις΄. καὶ τὰ λεπτὰ δὲ μέτρα τῶν ξηρῶν ὁμοίως τοῖς 

. τῶν ὑγρῶν. 

20 

ὃ. Ὃ Πτολομαϊκὸς δὲ μέδιμνος ἡμιόλιός ἐςτι τοῦ 

᾿Αττικοῦ καὶ εὐυνέετηκεν ἐξ ἀρταβῶν μὲν τῶν πα- 
λαιῶν β΄. ἦν γὰρ ἣ ἀρτάβη μοδίων δ΄ 5. νῦν δὲ διὰ 

τὴν Ῥωμαϊκὴν χρῆςειν ἣ ἀρτάβη χρηματίζει γ΄ γ΄. 

0. Ὁ κόρος ὁ Φοινικικὸς καλούμενος ςάτων ἐςτὶ 

λ΄. τὸ ςάτον μόδιος α΄ 5. 

1. δὴ] δὲ Μ, μὲν Ν 2. ξεςτῶν] ξε γϑυϊ1ϊ85 δοϊήρϑῃ- 

αἰ15. βού. ἴῃ ῬΡΥ͂Μ (ρᾳῖο οἰΐδια ἴῃ Ν), ξεςτὰς 7α 8, 4. 

τοῦ ἸἸταλικοῦ οἱ διπλάςιος καὶ 5 ΠΟ 58.015 ῬΘΥΒΡΙΟῸΘ ΒΟΥ. 
ἴηι ὅ. κοτύλους βΡΡ 6, βἸδύοΝ᾽ 77. ὁ μύετριον 
Ν 8.β ῬΡ 9. ἐλαιρὰ εἴος.7 ν΄ ργ86. 10. κεντιναρίου ῬΡ, 
μὲν τιναρίου Μ 11. ἀρχὴν] ἀρὰν Ν ἐλαιρὸς] αἶἷλε- 

ρὸς ΡΥ 12. ὁ μόδιος ἑκτεύς] ὁ μοεκτεὺς ΥΨΜ, ὁμυεκτεύς Ν, 

ὁμοευκταῖς ΡΡ 14, εἶναι τὸν μόδιον Ν ξεςτὰς ἥἶα 18. 

ξηρῶν] ξυρῶν ῬΡΥΜ 17. πτολομαΐκος ῬΡ, πτολεμαϊκὸς 
1611. 18. ἀρτύβων ΥΜ 19. μοδίων] μοὃ. ΥΜ; μόδια ἘΡ 

Ὁ1, Φοινικὸς 1101 2 2, μόδιος α΄35] μοδ. τὸ 5΄ 11 τὶ 
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{. Ὃ χοῦς τὸ ἑξάξεετον μέτρον τὸ μὲν τοῦ οἴνου 

ςταθμῷ ἐςτὶν Δ τ΄, τὸ δὲ τοῦ ἐλαίου Διὶ θ΄, τὸ δὲ τοῦ 
μέλιτος Δ ιε΄. καὶ πάςης ὕλης «ταθμὸς διάφορος. 

ὃ, Ἡ οὐγγία τοῦ πεπέρεος κόκκους ἔχει υ΄. ἣ δὲ 

λίτρα ὑφ᾽ ἕν ε. ὅ 

δ. Ἐχοονρία οα; Ερὶρ)αμῖὲ εδτο (ἴδ πιθηϑιι)"5. οἱ 
ροπαογῖθι. 

(γ146 ργυοὶ. 8 87.) 

ΕΣ ἢ ΕΣ 
ΡῬοίαν. 

1, Ἕως ἐνταῦθα, φιλοκαλώτατε. ἀρκεεθέντες 177 

τοῖς προειρημένοις ἅπαςι τὴν τῶν ἑρμηνευτῶν ὑπό- 10 

θεοῖν ἐδηλώςαμεν᾽ εἶθ᾽ ἑξῆς εἰς τὰ ἐπίλοιπα. καθὼς 
ὑπευχόμεθα. «εαῖς εὐχαῖς, ᾿ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ. τὸν 
νοῦν ἐπιδιῶμεν περὶ τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς «ετα- 

θμῶν τε καὶ μέτρων καὶ ἀριθμῶν δηλώςοντες, πόθεν 

ἕκαςτον ὠνόμαεται καὶ τίνος ἕνεκα οὕτως κέκληται 15 
καὶ πόθεν τὴν πρόφαειν τῆς ὀνομαείας εἴληφε καὶ 

τίς ἑκάετου τούτων ἣ ποιότης καὶ ἣ δλκὴ καὶ ἣ δύ- 

γαμις, 
« 2, Μέτρον οὖν ἐςτι κόρος, κεῖται δὲ ἐν τῷ κατὰ 

Λουκᾶν Εὐαγγελίῳ. ὅθεν ὃ (ωτὴρ ἐπαινεῖ τὸν φρό- 20 

γιμον οἰκονόμον τοῖς χρεωφειλέταις ἀντὶ κόρων το- 

ςούτων ἐν τοῖς εφῶν αὐτῶν χειρογράφοις τοςούτους 

μεταγραψάμενον., ἀντὶ δὲ τοςούτων βάθων ἐλαίου 

τοςαῦτα ποιήςαντα. 

1, τὸ ἑξάξεςτον] τὸ ἐξαξ ΡΡ, τὸ ἐξα ξ ΝΜ, τὸ μὲν 

- ἐξά ξΝ 2, «ταθμῶν (ςταθμῖον ῬΡ) ἐςτὶν λθ΄, τὸ δὲ 
τοῦ (οπι. Ν) μέλιτος Ὅλιε΄ 10]: 4. πεπέρεως Ν᾽ ἔχει 
κόκκους Ν κόννους ῬΡ 

12, ὑπευχόμεθα] “ἔονῦ. ὑπεςχόμεθα’ οί ἴῃ ΤΑΔΥΡῚΠΘ 

22, τοςούτους] τοςούτιυν γυϊρο 28. βάδων 26 

Ἐ{Ὲ 
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8, Ὀνόματα γάρ εἶςι μέτρων τάδε. λεθέκ, γόμορ, 

βάθος, ς«άτον. μόδιος, κάβος, χοῖνιξ, ὑφή [ςεμιδά- 

λεως], δρὰξ ἀλεύρου, ἀρτάβη. τρία μέτρα ςεμιδάλεως, 

τρία κανᾶ χονδριτῶν, νέβελ οἴνου, κόλλαθον, ἀλά- 

5 βαετρον μύρου, καμψάκης ὕδατος, κοτύλη ἐλαίου, 

κύαθος, μετρητὴς οἴνου. μετρητὴς ἐλαίου, τρυβλίον, 

ξέετης. ἀμφορεύς, ἀπόρρυμα, ςαβιθά, ἵν, χοῦς, «τά- 

μνος χρυςῆ ἐν ἣ ἀπέκειτο τὸ μάννα. μάρης, κύπρος, 

κουγιάριον. : - 

10 4, Εἴληπται τοίνυν ὃ κόρος ἐκ τῆς Ἑβραϊκῆς δια- 
λέκτου. ὃς καλεῖται χόρ. εἰςεὶ δὲ μόδιοι λ΄. χὸρ δὲ. 

λέγεται ἀπὸ τοῦ βουνοῦ ὑποθέςεεως. χορία γὰρ κα- 

λεῖται βουνός. βουνιςεθέντες δὲ καὶ οἱ τριάκοντα μό- 

διοι ποιοῦςι φορτίον καμήλου. 

18 ὅ. Λεθὲκ δὲ ὡς ἐν τῷ ᾿Ὡεηὲ τῷ προφήτῃ εἴρηται, 

118 ὅτι ἐμιεθωςάμην ἐμαυτῷ λεθὲκ κριθῶν. ἐν ἀντιγρά- 
φοις δὲ γόμορ κριθῶν τὸ αὐτό ἐςτι. δέκα γὰρ καὶ 

πέντε μόδιοι ςημαίνονται οὗτοι. λεθὲκ δὲ κατὰ τὴν 

τῶν Ἑβραίων φωνὴν κέκληται, ὅ ἐετιν ἔπαρμα, ἀπὸ 
20 τοῦ δύναςθαι τῷ νεανίᾳ ἐπαρθῆναι τοὺς δέκα πέντε 

μοδίους καὶ ἐπιτεθῆναι τῷ ὄνῳ. 
0. Τὸ δὲ αὐτὸ καὶ τὸ γόμορ καλεῖται. δύο δέ εἶςι 

γόμορ. μέτα καὶ μικρόν" ὧν τὸ μέγα ἰεόμετρόν ἐεςτι 

τῷ λεθὲκ δέκα πέντε καὶ αὐτὸ ὃν μοδίων,. τὸ δὲ μι- 
25 κρὸν δώδεκα. 

6", Βάθος. καὶ τοῦτο ἀπὸ τῆς Ἑβραϊκῆς δια- 
λέκτου παρῆκται ευνωνύμως τῷ ἐλαιοτριβείῳ κα- 

2. βάτος Ρεί, βάδος.6}ὺ Κξ ὸ6 κάβος οοΥγοχῖ(ν. ργϑθῖ.), κάμος 

716}[2ΠΚἉΦ| κόμος Ῥεὶ (ἐοῃῇ. οοᾶ. ίπμάο. ῥγ0]. 8. 89) χοῖνιξ] 

φοῖνιξ ἔεέ 8. ἀρτάμη Με “. ἀμφορεύς] φορεὺς 

76 Μ 8. κύμπρος Ζ6}}Π 12, χαρία ῥεΐ 15, λεδὲκ 

“Ῥεξΐ 11. εἰςί γυϊρὸ 21, ἐπιτεθεῖναι νὰ]ρὸ δῦ, 26. 
δώδεκα βάθου. καὶ τοῦτο οἷο. νγυϊρὸ 

Ὑ « 

δὶ ὑνγέ 

νυ, ἐδὼ δ οὐδ οι κῶνον, νὴ 



ον 
ῥ᾽ ἐν 
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λούμενον βίθ. βάθος γὰρ ἑρμηνεύεται ἐλαιοτριβεῖον, 

ἔςτι δὲ ξεετῶν πεντήκοντα. τὸ δὲ μέτρον ἐςτὶ τῆς 

τοῦ ἐλαιοτριβείου ἐργαείας. ι 

ἡ. Μναεὶς ἢ μέδιμνος οἶμαι ἐκ τῆς Ῥωμαϊκῆς 
γλώεςης παρήχθηςαν. τὸ γὰρ μεδιοὺμ μέςον ἑρμη- 

νεύεται ἐν αὐτῇ τῇ γλώςςῃ. μαναεὴς τοίνυν παρὰ 
Κυπρίοις μετρεῖται καὶ παρ᾽ ἄλλοις ἔθνεειν. εἰεὶ δὲ 

δέκα μόδιοι εἴτου ἢ κριθῶν εἰς τὸν τῶν δέκα καὶ ἑπτὰ 

ξεςτῶν παρὰ Κυπρίοις μόδιον. μέδιμνος δὲ παρ᾽ 

αὐτοῖς τοῖς Κυπρίοις διάφορος. τὸν γὰρ μέδιμνον 

. (αλαμίνιοι εἴτουν Κωνετάντιοι ἐκ πέντε μοδίων 

ἔχουει, Πάφιοι δὲ καὶ (ικελοὶ τεςςάρων ἡμίςεος μο- 

δίων αὐτὸν μετροῦειν. 
8. (άτον καλεῖται ἐξ αὐτῆς τῆς Ἑβραΐδος διαλη- 

φθέν. θηλυκῶς δὲ ἐκφωνούμενον. ἐν δὲ τῇ Ἑλληνίδι 

οὐδετέρως. εάτον γὰρ λέγεται καὶ οὐχὶ ςάτος. ἔςτι δὲ 

μόδιος ὑπέργομος ὥςτε πληροῦεθαι μὲν τὸν μόδιον, 

δεῖν δὲ ἔτι ὑπεργίνεςθαι τὸ τέταρτον τοῦ μοδίου. κέ- 

κληται δὲ ςάτα κατὰ τὴν αὐτὴν διάλεκτον ἐκφωνού- 

μενον λῆψις καὶ ἄρεις, ἀπὸ τοῦ τὸν μετροῦντα ἕξει 

τινὶ τὸ μέτρον λαμβάνειν τε καὶ κουφίζειν. 

9, Τοῦ δὲ μοδίου τὸ ὄνομα διὰ πολλῆς ἀκριβείας 

ὑπὸ τῶν Ἑβραίων εὑρέθη εἴκοει δύο ξεςτῶν ὑπάρ- 

χον᾽ οὐχ ἁπλῶς δὲ οὐδ᾽ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ διὰ πολλὴν 
ἀκρίβειαν. ὃ γὰρ δίκαιος μόδιος, καθὼς εἴωθεν ὃ 
νόμος λέγειν, κατὰ τὸ μέτρον τὸ ἅγιον ἐμετρήθη. τὸ 
δὲ ἅγιον μέτρον οὐδὲν ἄλλο ἐςτὶν ἢ τὰ κβ΄ ἔργα. ἃ 

ἐποίηςεν ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἕξ ἡμέραις τῆς ἑβδομάδος. 
ἔθεε σιν Ὸ Ἕ 

1. βάθος οογν. Τεὲ ἽΝ τατος πο ψα]ρῸ 8. ἐλαιο- 

τρίπτου ἐργαςίας ῥεέ, ἐλαίο.... γαείας ΖΗ 1. δὲ δέκα] 

δὲ καὶ νυ] ρο (οοπῇ. ἔν. 84, δ) 8, τὸν] ἐπι γϑυβϑῖο 1,8, 

τὴν γι]ρο 12. ἥμιεςυ νι]ρὸ 18. δεῖν δὲ ἔτι ΟΟΙΥΟΧΙ 6ΘΧ 

γυϊραΐο διὰ δὲ τοῦ 

70 

20 

2ῦ 
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1.0 10, Οὗτοι οἱ εἴκοςι δύο ἀριθμοὶ πανταχοῦ εὑριςκό- 

10 

1ὅ 
181 

20 

182 

2Ὁ 

μενοι καὶ ἐν διαφόροις εἴδεειν ἀριθμούμενοι, ἔν τε 

τοῖς εἴκοςι δύο ἔργοις οἷς ἐποίηςεν ὃ Θεὸς ἐν ταῖς 
ἐξ ἡμέραις τῆς κοςμοποιίας, καὶ ἐν εἴκοςι δύο γενεαῖς 

ἀπὸ ᾿Αδὰμ ἄχρι τοῦ Ἰεραήλ, καὶ ἐν τοῖς εἴκοςι δύο 

ςτοιχείοις τῶν γραμμάτων ἀπὸ τοῦ ἄλεφ ἄχρι τοῦ 
θαῦ, καὶ ἐν τοῖς κβ΄ βιβλίοις ἀπὸ τῆς Γενέςεως ἄχρι 

τῆς Ἐεθήρ. μέτρον ἧἣμῖν " ἐγεννήθηςαν κβ΄ ξεςτῶν, 
ὃ καλεῖται παρ᾽ Ἑβραίοις μόδη. παρ᾽ Ἕλληει δὲ μό- 

δια διὰ τὴν τρανότητα. παραπληείως δὲ καὶ Αἰγύπτιοι 

μέντοι τοῦτο καλοῦειν, ὁμοίως δὲ καὶ (ύροι καὶ. 

Ἄραβες μόδια λέγουςειν, ὃ ἑρμηνεύεται ὁμολογία. 

πληρωθεὶς γὰρ ὃ μόδιος ὁμολογεῖ ὅτι πεϊλήρωμαι. 

καλεῖται δὲ καὶ γνώμων. 

11, Κάβος δὲ ἐξ αὐτῆς τῆς διαλέκτου διάφορον 

μέτρον ἐεςετίν. ἤγουν τὸ τέταρτον μοδίου. 

12, Χοῖνιξ δὲ καὶ ὑφὴ ἕν μέν ἐςτι, διττῷ δὲ ὀνό- 

ματι κέκληται. ἔςτι δὲ δύο ξεςτιῶν καὶ ποςτημορίου. 

15. Δρὰξ ἀλεύρου. τοῦτο ἀπερίεργόν ἐεςτι καὶ 

πᾶςι δῆλον. 

14. ᾿Αρτάβη. τοῦτο τὸ μέτρον παρ᾽ Αἰγυπτίοις 
ἐκλήθη. ἔςτι δὲ ἑβδομήκοντα δύο ξεςτῶν. ἐκ πολλῆς 

δὲ ἀκριβείας καὶ τοῦτο οὕτως ευνήχθη. ἑβδομήκοντα 

δύο ἄνδρες τότε τὸν πύργον ᾧκοδόμουν, ὅτε καὶ εἰς 

ἑβδομήκοντα δύο γλώεςςεας ἐκ μιᾶς ςυνεχέθηςαν. «ὅθεν 

καὶ μέροπες ἐκλήθηςαν εἰς τὴν μεμεριςμένην φωνήν. 
τὸ δ᾽ αὐτὸ τὸ μέτρον καὶ ὃ μετρητὴς ἔχει κατὰ τὸ 

μέτρον τὸ ἅγιον. 

8, Ἔ «ἀθοβύ δ] αυτα᾽ οί ἴῃ τπϑυρ, 11. μέντοι Ζ.6ρϑϊι5 
(γ. ργϑϑῖ.), μέν τοι νυ]ρὸ 15. Κάμος γιϊρο 18. ποςτη- 
μορίου] αἰἴᾳιιαρέμϊα ραν σϑυβῖο 1,δῦ. ΟἿ. τὸ εηΐο μέτρον 

ἜΠΟΙΒ 1Π0], Τεΐ 



τἱ 
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; 

Ψι.ν. ΑἿΣ. ἘΔΙΕ ΑΆΥ  ν δὰ Ὥς ΝΕ Κ ἘΝ ΡΥ μωνλ' 
ἘΜΑ͂Σ ὐὐ νὰ ᾧ πυφδν τ ΕΖ ὅ δὴ ΤΥ λὼ φ᾿ 

[33]. Ολνίν Δ6 ῬΟΝΡΒΗΙΕ θν. Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ Ἢ 20 Ὁ 

16. Τρία μέτρα ςεμιδάλεως, ἃ τοῖς ἀγγέλοις 
᾿Αβραὰμ τῇ (άρρᾳ ἑτοιμάζειν προςέταττεν, ἐξ ὧν 

μέτρων ἐγκρυφίαν ἄρτου γενέςθαι ἐνετείλατο. ταῦτα 

δὲ τὰ μέτρα. ἕκαςετον γόμορ ἐχώρει. 

160. Τὸ δὲ γόμορ δέκατον ἦν τοῦ μεγάλου μέτρου, 
τουτέςτι τῆς ἀρτάβης, ὃ γίνεται ἑπτὰ ξέςεται καὶ πέμ- 

πτον. 
11. Τρία κανᾶ χονδριτῶν,. ἔνθα εἰώθαει τότε ἀπο- 

τίθεεθαι τοὺς χονδρίτας. ἔςτι δὲ εἶδος ἄρτου εἰς δύο. 

τεμνομένου. 

18. Νέβελ οἴνου, ὅπερ ἐςτὶ μέτρον ξεςτῶν ρν΄. 

190, Τὸ εάτον νς΄ ξεετῶν ὑπάρχει. 

20, ᾿Αλάβαςετρον μύρου βικίον μέν ἐςετιν ὑέλινον 

χωροῦν λίτραν ἐλαίου. τὸ δὲ μέτρον ἐςτὶ ξέετου τὸ 

ἥμιου. ἀλάβαετρον δὲ κέκληται διὰ τὸ εὔθρυπτον. 

21. Καμψάκης ὕδατος ιβ΄ ξεετῶν ὕδατός ἐςτι τὸ 

μέτρον. ὃ δὲ τῷ Ἠλίᾳ ἑτοιμαςθεὶς καμψάκης τεςςά- 

ρῶν ἐετὶ ξεετῶν. 

22, Ἔεςτι τι μέτρον κοτύλη. ἥμιςυ ξέετου ὑπάρχει, 

κέκληται δὲ κοτύλη ἀπὸ τοῦ τὸν ξέετην εἰς δύο κό- 

πτεςθαι. ; 

29. Κύαθός ἐςτιν ἕκτον ξέετου. μεθεκὼθ δὲ λέγει 

τοὺς κυάθους ἣ γραφή᾽ τὰ δὲ μαςμαρὼθ λέγει τοὺς 

διυλιςτῆρας, ὀὺς καὶ ἠθμοὺς καλοῦμεν. τῷ αὐτῷ δὲ 
ὀνόματι ἀμφότεροι κέχρηνται, ἐπεὶ καὶ τὴν αὐτὴν 
ἐνέργειαν ἔχουει. 

24, Τρυβλίον ὀψόβαφόν ἐςτι τὴν πλάειν ἤτοι πα- 

ροψίς, ἥμιευ δὲ ξέετου τὸ μέτρον ἔχει. 

8. ἐγκρυφίας ἄρτους οοηΐϊ. δεέ ἴῃ γηϑῦρ'. 4, οὐ ὅ. 
γόμον νυ]ρὸ 6. ξέςττων νυ]ρὸ 8. ρΡοϑύ κανᾶ ποΐϑιῃ 

Ἰδοῦηθθ ρμοπῖῦ ΖΗ 14, ἐλαΐου οοἷἦν. Τεέ ἴῃ τηϑῦρ.; 

ἔλαιον νι]ρὸ 16. Καμψάκις Ζ6 19. τι] τὸ νυ]ρὸ 

2, μεδεκὼθ ΔῈ 

θ 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 
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Ὁ. Ξέετης ὃ ᾿Αλεξανδρινὸς δύο λιτρῶν φέρει ὃδλ- 

κὴν ἐν τῷ ἐλαίῳ. 
20. ᾿Απόρρυμα δὲ παρὰ μόνοις Θηβαίοις μετρεῖται. 

ἥμιευ γὰρ τοῦ εαἴτου ἐετίν. ὃ δὲ ἀληθινὸς ςαἵτης 
5 ξεςτῶν ἐετιν κβ΄. 

21. (ζαβιθά. τοῦτο (υριακόν ἐεςτι τὸ ὄνομα, ὃ ἕρ- 

μηνεύεται ληνιαῖον ἄντλημα. παρὰ ᾿Αςκαλωνίταις 

ξεζτῶν κβ΄. 
28. Ἴν. τὸ ἵν μέτα ξεςτῶν ἐετι ιη΄, τὸ δὲ ἅγιον ἵν. 

10 ξεςτῶν θ΄. 

29. Χοῦς ἐστι ξεςτῶν η΄. τὸ δὲ καλούμενον ἅγιον 

ξεςτῶν ς΄. ὅ ἐετι δωδέκατον μετρήτου. 
ἐ: 

Ἔ ΕῚ 

114 80, Μάρης μέτρον ἐςτὶ παρὰ τοῖς Ποντικοῖς δύο 

ὑδριῶν. ἣ δὲ ὑδρία αὐτοῖς δέκα ξεςτῶν ἐςτιν΄. ὥςτε 

15 εἶναι τὸν κύπρον εἴκοςει ξεςτῶν ᾿Αλεξανδρινῶν. 

91. Κύπρος παρὰ τοῖς αὐτοῖς Ποντικοῖς μέτρον 

ἐςτὶ ξηρῶν γεννημάτων, μόδιοι δύο. ὃ λέγεται εἶναι 

παρ᾽ αὐτοῖς χοινίκων πέντε. ὁ δὲ χοῖνιξ παρ᾽ αὐτοῖς 

ξεςτῶν ἐςτι πέντε" ὥςτε εἶναι τὸν κύπρον ξεςτῶν κ΄. 
80 ὁ γὰρ μέγας παρ᾽ αὐτοῖς μόδιος ξεςτῶν κδ΄. 

92. Κόλλαθόν ἐςτι παρὰ τοῖς ζύροις τὸ ἥμιςυ τοῦ 
ὑγροῦ ςάτου. ἔςτι δὲ ξεςτῶν κε΄. 

90. Κογγιάριον δὲ μέτρον ἐςετὶν ὑγροῦ καὶ αὐτὸ 

παρ᾽ Ἑβραίοις ἐκφωνούμενον. τοῦτο τὸ μέτρον ἐςτὶν 

95 ἐν χρονογραφίαις Εὐςεβίου καὶ τῶν ἄλλων χρονο- 

γράφων δηλούμενον, ὡς ἕκαετος τῶν τότε βαςειλέων 

΄ κατὰ φιλοτιμίαν τῷ δήμῳ Ῥωμαίων πρὸς εὐφραείαν 
ἐχαρίζοντο᾽ ὃ ἑρμηνεύεται ευνημμένον ἢ ευνεςετραμ- 

μένον. 

ἧς Ἕ 

7. ληνιαῖον] Ἥδερ. λημνιαῖον’ Το 'π τηᾶγρ. 
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[82] ἢ ΟΑΥΙΒ ΑΘ ῬΟΝΡΒΒΙΒΌΒ. Στ Ὁ 

84. Τάλαντόν ἐςετι τὸ ὑπερβάλλον πᾶν ςταθμού- 188 

μενον μέτρον. κατὰ δὲ τὸν λιτριςμὸν ρκε΄ λιτρῶν 
ὑπάρχει. 

55. ΤῈΣ λεπτὰ ταλάντου ἑπτὰ ἀςςάρια. τὰ δὲ ἑπτὰ 

λεπτὰ τῶν ἀςςαρίων ρ΄ ὑπάρχει δηνάριαϊ. 8 
806. Ὃ ἀργυροῦς δὲ ἐτυπώθη ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸ νόμι- 

«μα. ἐκ δὲ τῶν ᾿Αςευρίων τοῦτο ἐτυπώθη. φαεὶ δὲ 

τὸν ᾿Αβραὰμ εἰς τὴν Χαναναίαν τὸν τύπον ἐνηνο- 

χέναι. ἶ 
91. Τοῦ δὲ ταλάντου τὸ ρκε΄΄ λίτρα μία. ἣ δὲ λίτρα 10 

δέκα δύο οὐγγιῶν ὑπάρχει. 

98. Ἢ δὲ οὐγγία ἔχει «τατῆρας δύο. 

99. Ὁ δὲ «τατὴρ ἥμιευ μὲν οὐγγίας, ἔχων δύο δί- 

ὃραγμα. ᾿ 

40. Περὶ είκλου. (ίκλον ὃ λέγεται καὶ κοδράντης 1 

τέταρτον μέν ἐςτι τῆς οὐγγίας, ἥμιευ δὲ τοῦ «ςτατῆ- 

ρος, δύο δραγμὰς ἔχον. τῆς γὰρ οὐγγίας η΄ ἦν ἣ 

δραγμή." 
41. Ἐκαλεῖτο δὲ δλκὴ ἣ δραγμὴ τοῦ αὐτοῦ ετα- 

θμοῦ τῷ είκλῳ τῷ «ςταθμίζοντι κατὰ καιρὸν τὴν τρίχα 20 

τοῦ ᾿Αβεςκαλώμ,. ὅτε ἐκουρεύετο. δλκὴν ἔχουςα ρκε΄ 
εἴκλων. ὅ ἐςτιν οὐγγία εἴκλου ἑνὸς προςγινομένου 

λίτραι δύο ἥμιου. 

1. «ταθμώμενον γαϊ]ρο (8ϊς οὐΐδπι 8.6) 2. λιτριςμὸν 

Ῥοὲ ἴὰ ταϑῦρ., δα, ληριςμὸν γυ]ρὸ 4. τοίΐπϑ Ἰοοὰβ οθαθ 

οοΥγαρίαδβ: γϑύϑιη βουϊρίυσϑια 6 οοᾶϊοα Ρϑυΐῖβ. 2606 δχμῖραὶ 

ἴῃ ΡΓ7Ὸ]. 8 88, 2; νἱάθ οὐΐϊϑιη τη δβίαση 1014, δάῃ, 2 {: 

. ΛΑεςυρίων] ἀςςαρίων γὰ]ρο 10. τὸ ρκε΄Ἴ τῶν ρκε΄ νυ]ρὸ. 
ἡ δὲ λύτρα νυ]ρὸ 11. οὐγγίαι γα]ρὸ 18. δύο οονγοσχὶ 
6 οοὔ, 20θῦὅ, δὲ να]ρὸ 1ὅ. εἰκλου] είμου “Ῥεοέ (οοΥγ. ἴπ 

Τῇ 8 ΥΡ".) ζίκλος συϊρο (58ϊς οὐΐϑιη ,34) 10. οὐγκίας ϑα: 

117. δραχμὰς ϑα Ἡ΄ «ἀάϊαϊ 6ερο, τέταρτον α 18. 
δραχμή κα 22, προςγινομένου] γινομένη να]ρὸ 
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42, Οβολὸς καὶ αὐτὸς ἐν ἀργυρίοις τετύπωτο. 

μέρος δὲ εἶχε καὶ οὗτος η΄ τῆς οὐγγίας. οὐκ ἐξ ἀρ- 

γύρου πεποιημένος, ἀλλὰ ἀπὸ εἰδήρου. ἦν δὲ καὶ 

ἕτερος ὀβολὸς ἐξ ἀργύρου τυπούμενος,. νόμιςμα ὦν, 

5 ὃ ἦν λεπτότατον, ὀγδοηκοςτὸν τῆς οὐγγίας. λέγει 

γὰρ ἐν τῷ Λευιτικῷ τὸ δὲ δίδραχμον εἴκοςει ὀβολοί. 

ὅτι δὲ τέταρτόν ἐςτι τῆς οὐγγίας τὸ δίδραγμον, ἤδη 

ἐδιδάξαμεν. Ἶ 
43. Χαλκοῖ. τούτους οἱ Αἰγύπτιοι ἐφεύροντο. ἀρ- 

10 γύρια δέ ἐετι τετυπωμένα δύο. καὶ παρὰ ᾿Αλεξαν- 

δρεῦςι τὰ ἀργύρια καλοῦνται χάλκινα. ἔςτι δὲ ὃ χαλ- 

κοῦς τῷ «ταθμῷ ὄγδοον οὐγγίας, ὡς ἣ δραγμή. 

44. Μνᾶ. ἥτις τῇ Ἕβραΐδι μάνη καλεῖται. ἣ δὲ 

᾿Ιταλικὴ μνᾶ τεςςαράκοντα «ςτατήρων ἐςτίν, ὅπερ 

15 οὐγγιῶν κ΄. λίτρας μιᾶς καὶ διμοίρου. 

40. ᾿Αργυρίων δὲ πολλοὶ τύποι κατὰ καϊροὺς γε- 

γόναει. 

40. Τὸ δὲ νουμίον τετύπωται ἀπὸ τοῦ Νουμᾶ τινος 

βαειλέως τῶν Ρωμαίων. 

20 41, Δίχρυςον δὲ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τὸ ἥμιευ τοῦ 
18 ἀργυροῦ. τὸ δὲ ἀργυροῦν τοῦτό ἐςτιν ὃ οἱ Ρωμαῖοι 

μιλιαρίειον καλοῦειν, ὃ ἑρμηνεύεται ςτρατιωτικὸν 

δόμα. 

48, Τὸ δὲ δίχρυεον καὶ τοῦτο ἀργύριον ἦν, ὅπερ 

2ὅ. ὕςετερον κίβδηλον ἐκλήθη ἐξ αἰτίας τοῦ ἀναιρεθῆναι 
τὸν κατὰ καιρὸν βαςιλέα καὶ ἐκβληθῆναι τὸν αὐτοῦ 

χαρακτῆρα ἐκ τοῦ διχρύοου, ὃς ἦν αὐτῷ ἐμφερόμε- 

2, μέρος] μέτρον νυ]ρὸ ἡ΄ «88. ϑα 18. Μνᾶς 
Ῥεί, 61, ἴζοτα 14 μάνη οοΥγοχὶ 6 οοὔ, 200ὅ, μανὴ δα, 
μνήμη ναὰϊροὸ καλῆται )6έ 21. ἀργύρου να]ρο, ΟΟΥΥ. 

δὰ ἀργυροῦν οοἄ. 260θ0ῦὅ, δα, ἄργυρον ναϊρὸ 22, μιλια- 

ρήςειον 8α ᾽ 

τ οὐ Ἀν μευ ὁ εκ εο πενδν, οὐ, νξορλοσις, τ᾿ τ : ὍΝ : ἐκ Ε: Ὁ ον οχ,ΣῚ ἐς ον 
Ἷ Ψ ᾿ ν ἀ : δ “ἢ, Ἂς 

» ] 
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νος. ἔκτοτε γὰρ ἔνθα ἂν εὑρέθη τὴν τοῦ ἀναιρεθέν- 

τος βαειλέως φέρων εἰκόνα, κίβδηλος ὠνομάζετο 
ἤγουν ἀδόκιμος. ᾿ 

49. Φόλλις ὃ καὶ βαλάντιον καλεῖται. διπλοῦν δέ 

ἐετιν ὑπὸ δύο ἀργύρων ευγκείμενον, οἱ γίνονται «η΄ 

δηνάρια. καὶ φόλλις δύο λεπτὰ κατὰ τὸν δηναριςμόν, 
ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὸν ἀργυριςομόν. 

89, 84. Αἴέα ᾿ραοίαίις Ερὶραηλαηὲ βονηνω. 

(146 ρῥγο]. 8 90.) 

89. ΤΠΕερὶ ταλάντων. 

1, Τάλαντον. τοῦτο ρκε΄ λιτρῶν ὑπάρχει, κατὰ 

δὲ τὰς λεπτότητας ἐν τῷ νομίεματι εἰς λεπτὸν κο- 

πείςας εἰς ς΄ λεπτὰ διαιρεῖται ἃ καλεῖται ἀςςάρια᾽ ὃ 
ἐρμηνεύεται ἐκ τῆς Ἑβραΐδος ἠλαττωμένον. ξ΄ δὲ 
ἀςςάρια ὑπῆρχεν ὃ ἀργυροῦς: δηνάρια δὲ ἤςαν ἐκεῖνα 

β΄ τὰ ὑπὸ τῆς χήρας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον βεβλημένα. 

ἃ καὶ δύο λεπτὰ ἐκαλεῖτο“ τὰ γὰρ ἀςςάρια λεπτεπί- 

λεπτὰ ἦν. 

2. Κεντινάριον ἀπὸ τοῦ παρὰ Ῥωμαίοις κεντούμ, 

ὅ ἐςτιν ρ΄. 

5. Λίτρα δὲ ἐξ Ἕβραΐδος᾽ λὶ γὰρ λέγεται ἐμοί, 

τρὰ δὲ τὸ διαφέρει. 

4, Ἢ οὐγκία ἔχει «τατῆρας β΄" ἑβραϊςτὶ δὲ λέγεται 

4. φόλλις οοα, 2606, ϑᾳα, φόλης νῃ]ρὸ βαλάντιον 

οοα, 26θὅ, βαλλάντιον ϑοαϊίγον, 8, ταλάντιον γαϊ]ρο 5, 

δύο ἀργύρων καὶ ἥμιευ οἱ εν΄ δηνάρια 86 60. φόλης 

ψα]ρῸΟ, δύο λεπτὰ οἴ. δα 7. Τὴ ἢἤπο νυ]ρὸ 848, 

Ἐπιφανίου περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν τέλος. 

11, λιτρῶν δα, Ην διηρίραθ σου. 1πη Βὶ 12, τὰς οἴῃ, 

ϑα 18, λεπτὰ οἴῃ. ϑὰ 14, ἠλαγωμένον οοᾶ. 1. 

ἀςςαρίων 8α 117, λέπτ᾽ ἐπὶ λεπτὰ Ρὶ, ΘΟΥἾ. 86 18. 

ἧἥςαν 8α 21, λι γὰρ λέγεται᾽ ἐμοιτραδετο διαφέρει Ῥὰ 
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χουτρά᾽ ἔςτι δὲ ὃ «τατὴρ ( μὲν [5, δύο δὲ δίδραγμα, 

ἃ καλεῖται ἐπικεφάλαια, κατὰ δὲ ἹΡωμαϊκὴν διάλεκτον 

καπίτιον ̓  καποὺτ γὰρ τὴν κεφαλὴν καλοῦειν. ἔςτι δὲ 
τὸ δίδραγμον δύο δράγμαι. ; 

Ὁ. Εαἴκλον ἀπὸ τῆς ςεκὲλ Ἑβραΐδος, ὅ ἐςτι ῥοπή. 

ἔχει δὲ δύο τὰ λεπτὰ καλούμενα, ἅ εἰςει δράγμαι δύο. 

0. Δύο δὲ δίδραγμά εἶει δύο είκλοι κατὰ τὸ εἴκλον. 

τὸ ἅγιον. οἱ ποιοῦςι ς«τατῆρα ἕνα. 

. Ὃ ετατὴρ ἢ ὁλκὴ β΄ διδράγμων ἀποτελεῖ μέ-- 

τρον. 
“8. κα καλεῖται δὲ κοδράντης [τὸ είκλον γάρ, τουτ-- 

έςτιν α΄ ( ἐξάγιον]" ἑρμηνεύεται δὲ ἐκ τῆς Ἕβραΐδος 

κοδράντης ἤγουν ἀπόδεεμος. 

9, Αὐτὸ δὲ είκλον δ΄ μὲν τῆς "α ἐςετίν. ( δὲ τοῦ 

«τατῆρος. δύο δὲ δράχμας ἔχει" η΄ γὰρ τῆς [5 ἐςτὶν 

ἣ δράγμη. καλεῖται δὲ ἣ δράχμη καὶ δλκή. 

10. Ἣ θρὶξ δὲ τοῦ κουρεύματος τοῦ ᾿Αβεςςαλὼμ 

ἦν ὁλκῆς είκλων ρκε΄᾿ ὅ ἐςτιν [5 λα΄ καὶ είκλου α΄ ἢ 

β΄ (λιτρῶν .... καὶ είκλου ἑνός. 

11. Ὀβολός. τοῦτο ὀγδοόν ἐετὶ τῆς [α ἀπὸ ειδή- 

ρου πεποιημένον. βέλος δὲ τοῦτο ἦν᾽ πρὸ γὰρ τῆς 

Χριςτοῦ παρουείας διὰ τὸ ἐν πολέμῳ ευγκεῖεθαι τὴν 

8. καπίτιων Ρὶ 6. τὰ οἴη. ϑα εἰεὶν Ῥὶ (ἴδ 1) 
δραχμαὶ δα ἡ. δίδραχμα 8α 9. ἢ ὅλκη Ρὶ, τῇ ὁλκῇ 
8α διδράχμων δα 11. 1] Ιδοῖηϑ ἴῃ Ρὶ, εΐἴκλον δα 
τὸ εἰκλον ἀϑαπ6 δᾶ ἐξάγιον υποΐῖβ ἱπίθγοϊαβα ϑιηὺ ἴῃ Ρὶ, 
δίαᾳαθ ἴῃ τηυρίηθ δε ϑαἀδοχρία: “εἰκχον δίδραγμον κο- 

δράντης κατὰ ε«ταθμὸν τὸ αὐτὸ γίνεται τουτέςτιν α΄ ( 

ἐξαγ."; Θϑάδιη οι, δα 18. ροβὲ ἀπόδεςμος 88. 8α: δύο 

δὲ δραχμὰς εἶχε 16, ὅλκη Ρὶ (αὖ τϑοΐβ ὁλκὴν 1ἅ61ὶ 

Ῥ. 3609 ν. 4) 18, εἰκλου] είκλον Ῥὶ ἢ] ε οὈ]ψαστῃ Ρ' 

19. ροβί λιτρῶν «ἅδε καὶ οὐγγίας μιᾶς 21, πεποιημέ- 

γος 



γ΄: τσ νι νας. κάδον 

8} τ ΟΑΥΙΒ Α΄ ΡΟΝΡΕΒΙΒΌΒ. 209 

ζωὴν αὐτῶν χρείαν εἶχον πρὸς τοὺς ὑπεναντίους, 
καὶ διὰ τῶν τοιούτων τὰς διοικήςεις ἐποιοῦντο, ἑκά- 
«του ε΄ βέλη καὶ τ΄ καὶ ἄρτον ἀγοράζοντος ἤ τι ἄλλο. 

ἔετι δὲ τοῦτο κατὰ μὲν τὴν δλκὴν η΄ τῆς [5. ἦν δὲ 
καὶ ἕτερος ὀβολὸς ἐξ ἀργύρου τυπτόμενον νόμιεμα, 

ὃ ἦν λεπτότατον, ὀγδοηκοςτὸν δὲ τῆς [α. τὸ δὲ δί- 
δραγμον κ΄ ὀβολοί, ὅ ἐεςτι δ΄ τῆς [σ. 

12, Ὁ δὲ χαλκὸς ἀργύριόν ἐςετι τετυμμένον. ὅθεν 

παρ᾽ ᾿Αλεξανδρεῦει τὰ ἀργύρια χαλκινὰ καλεῖται. 

1. Ἔςτι δὲ η΄ τῆς Ια ἣ δράχμη. 

14. Μνᾶ ἀντὶ τοῦ μανή᾽ τῇ γὰρ Ἑβραΐδι μανὴ ὃ 

ἄργυρος καλεῖται. ἣ μὲν Ἰταλικὴ μ΄ «τατήρων ἐςετί, 

τουτέετιν [5 κ΄ αὶ α καὶ διμοίρου. ἣ δὲ Θηβαϊκὴ ετα- 

τήρων ξ΄. τουτέςτι λιτρῶν β΄ (. 
15. ἸΤολλοὶ δὲ τύποι ἀργυρίων τοπάλαι., οὖς νουμ- 

μοὶ ἐκάλουν ἀπὸ Νούμμα. ἐξ οὗ καὶ τὸ νόμιεμα. 
106. Μιλιαρίειον δὲ τὸ ἀργυροῦν. ὅ ἐςτι [καὶ ἀ]ετρα- 

τιωτικὸν δόμα᾽ μιλίτια γὰρ ἣ ςτρατεία. 

11. Ὃ ᾿φόλλις ρκε΄ ἀργύρια πληροῖ καλεῖται δὲ 

παρὰ Ῥωμαίοις θύλακος. 

18. Μάρις μέτρον ἐςτὶ ΤΠοντικὸν β΄ ὑδριῶν. ἣ δὲ 

ὑδρία παρ᾽ αὐτοῖς τ΄ ξεετῶν ἐςτιν, ὡς εἶναι τὸν κύ- 

προν κ΄ ξεςτῶν ᾿Αλεξανδρινῶν. 

19. Ὁ κύπρος μέτρον ἐςτὶ μοδίων β΄, λέγεται δὲ 

εἶναι παρὰ τοῖς Ποοντικοῖς χοινίκων ε΄. ἣ δὲ χοῖνίξ 

18. Χ συγδῖτη βουίρίσιη ἴῃ Ρ᾽ (αὐ βαρτα ἔν. 80, 2) 16. 

ἀπὸ] πο ἱποῖρι Ρὶ 117. μελιαρίειον ΡῚ καὶ ἀ οπι. Ρ' 
18. μιλίτις Ῥὶ, μιλίεις ΡῚ ςτρατιά Ρὶ 19. Ὅ φόλλις 

ϑι, ᾿᾽Οβόλους Ῥί, ὀφελής ΡΙ ἀργύριον ῬΊ πληροῖς Ρὶ 
21. ΜΜαρὴς ΡῚ ποντικῶν ΡῚ 22, ὑδριὰ Ῥὶ ξεςτῶν] 

ξΞ᾿ᾧῬΡῬΙ 28, κΊ ἢ ΡΙ ἀαάἩηἨἩεξανδρίνων Ρὶ 55. παρὰ] τὸ 
ἄρα ΡΙ χοινίκων] «χοινικῶν Ρὶ 
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ἐςτι ξεςτῶν β΄ ὡς εἶναι τὸν κύπρον κ΄. ὃ γὰρ μέγας 
παρ᾽ αὐτοῖς μόδιος ξεςτῶν ἐςτι κδ΄. 

20, Λίτρα παρὰ Ρωμαίοις ἑρμηνεύεται λίβρα, ἥτις 
ἐτυμολογεῖται παρ᾽ αὐτοῖς ἰςότης ἤγουν ἰςοκανονία. 

ἔχει δὲ οὐγκίας ι1β΄͵ παρήχθη δὲ τὸ τῆς [5 ὄνομα ἐξ 
Ἑλληνίδος ἀπὸ τοῦ ὄγκου. 

"21, Ἡ δὲ λίτρα ἐςετὶ «πη΄ γραμμάτων. ἕκαςτον δὲ 

γράμμα κερατίων ἐετὶν ς΄" ταῦτα δέ ἐςτιν ὀςτᾶ ἀπὸ 

κεραταίας καρποῦ. ὃ δὲ ὀςτῶν οὗτος ἂν ἢ τέλειος, 

δλκὴν ποιεῖ κριθῆς εὐκάρπου β' ὡς εἶναι τὴν μὲν 
λίτραν κριθῆς κόκκων γυνς΄, κερατίων ἀψκη΄, γραμ- 

μάτων «πη΄. οὐγκιῶν β΄. ἣ δὲ οὐγκία ἐςτὶ γραμμά- 
τῶν κδ΄. 

22. Ἄλλως δὲ πάλιν μερίζεται ἣ οὐγκία παρὰ 

Ἑβραίοις εἷς «τατῆρας β΄. ὃ δὲ «τατὴρ ἔχει εἴκλους 

β΄ τὸ δὲ είἰκλον ἔχει λεπτὰ δύο. τὸ δὲ λεπτὸν δλκὴ 

α΄ ἐςτί, η΄ τῆς Ρ.. 
25. ΤΠαρά τιει δὲ καὶ ὀβολὸς νόμιεομα ἀπὸ τοῦ παρὰ 

τῶν βαειλέων ἐν τούτῳ τῷ νομίεματι τὸν κόςμον 

-- 

1 ΚΊ ἢ:ΡῚ ῶ, μοδίων Ῥὶ', μοδιὼν ΡῚ κ)ὃΊ ἢδ Ρὶ 
8. ἥτις] ἥτης ῬῚ 4, ἤτουν Ρὶ ᾿6, ὄγγου ῬῚ 7, γράμ- 

ματα Ρ' 8. ὀςτᾶ οἴ..1] ὡς τὰ ἀπόκερα τὰ καρπῶν Ρ' 
9, οὗτος] οὕτως 1100] ἂν ἢ] ὧν ἡ Ῥὶ 10. κριθῆς] 

Κρι οὕπὴ Βαργϑϑοῦ, θ. Ἰ1ΌΥ] εὐκάρπου] εὖ καρκοῦ Ρὶ, εὐ- 
κάρπων ΡῚ 87 διπλαείαν οοπίδοϊ ἴῃ ὍΣΟΙ, 8. 98. τ. 11΄ κρι 

οὕ ΒΌΡΥαΒου, θς Ρὶ κόκκον Πθτ 12. οὐγγιῶν νβ Ρ' 
[5 ἐετὶ γράμματα ῬΡὶ 14. [5 ΡῚ 156. «τατὴρ] γαςτὴρ 
ΡΙ 16. τὸ λεπτὸν ὁλκὴν μίαν ῬῚ 17. η ἡ ΡΙ, ἔετι 
δὲ ὄγδοον ϑὰ [6 ποῃ οοϊηραγοῦ ἴῃ Ρὶ ρᾶγίθ ρ]δρ]δα 8Ὁ- 
'801558, Οὐγκίας ϑα 18, καὶ] οὖν Ῥ' νόμιςμα] καλεῖ- 

ται ϑὰ ἀπὸ τοῦ παρὰ τῶν βαειλέων] παρὰ τοῖς βαει- 
λεῦςειν Ῥ᾿ 10. τν “τούτου τῷ νομίεματι] νομίςαι 
ΕΡΥΪ οὐ δὰ 
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διοικεῖεθαι. ἀργύριον καλοῦμεν διὰ τὸ ἐξ ἀργύῤου 

τετύφθαι. μέγα δέ ἐςτιν, ὃς ἐκλήθη ἀργυροῦς, δηνα- 

ρίων ρ΄. ἕκαςτον δὲ δηνάριον ἀςεςαρίων ἐςτὶν ξ΄. 
24, Ὃ δὲ ἀργυροῦς μανὴ παρ᾽ Ἑβραίοις λέγεται. 

20, Ξέετης Ἑλληνικὸς ἀπὸ τοῦ ξέεςθαι τὰ μεγάλα 

μέτρα εἰς λεπτότητα. 

84, ΤΤερὶ μέτρων. 

1. Κόρος μόδιοι λ΄" παρ᾽ Ἑβραίοις δὲ χὸρ λέγεται. 

2, Λεθὲκ μόδιοι ιε΄. 

8, Γόμορ ὁμοίως μόδιοι ιε΄. 
4, Βάτον μέτρον ξεετῶν ν΄. 
ὅ. Μναεὶς δέκα μόδιοι εἴτου ἢ κριθῆς εἴληπται ἐκ 

τοῦ μεδιοὺμ ἹΡωμαίου. ὅ ἐςτι μέςον. 

0. Μέδιμνος“ (ζαλαμινοὶ μοδίους ε΄. (ικελοὶ δὲ δ, 
1. (άτον μόδιον κουμουλάτον: παρ᾽ Ἕβραίοις 

θηλυκῶς, παρ᾽ Ἕλληςει δὲ οὐδετέρως. ἔςτι δὲ μό- 

διος κουμουλάτος παρ᾽ Ἑβραίοις, καὶ διὰ τοῦ κου- 

᾿μουλάτου τὸ δ΄ τοῦ μοδίου τὸ ὑπέρχυμα εἴρηται εαύ, 

ἤγουν λῆψις ἢ ἄρεις᾽ μόδιον παρ᾽ Ἑβραίοις ξεςτῶν 

κβ΄. 

8, Κάβος πῇ μὲν τὸ δ΄ τοῦ μοδίου. πῇ δὲ τὸ ε΄, 

πῇ δὲ τὸ ς΄ καβὰ δέ ἐςετιν ἑβραϊςετὶ τὸ ἔτεμεν, ὡς 

1, δὲ ροϑῦ ἀργύριον 84, ϑα 2, ροβὺ ἐςτιν 484. ἀρ- 

γύριον 86 ὃς] ὃ σγοπου, 48 5θβϑί, ρ. 198 διναρίων 

Ἔι ὃ. ἕκαςτον] ἑκατὸν Ρὶ δινάριον Ῥὶ 4, ἄργυρος 

Ῥ λέγεται] καλεῖται ϑα ὅ. Ἑλληνίδος 1071 τὰ οἵη. 
ῬΕῚ ἢ. μέτρῳ ῬΡΙ. 8. κόροι ῬΙῚ . λΊ ν᾿ Ρί. 10. γομορ- 
ομοί, Ρὶ 11, βατὸν Ρὶ, βούτον Ρὶ 12. μνᾶς 110] ἢ 

οτὰ. ΠΥ 18. Ῥωμαΐος Ῥὶ ὅ ο΄. Βὶ 16, οὐδετέραν 

ῬῚ 117. παρ᾽ Ἑβραίοις καὶ ᾿πἰογραποῖα ἴῃ Ρὶ 19. ἤγουν] 

ΠΡ ΡΤ. 0; κβ] ΚΡ δὲ ὧς] τὸ ἘΠ 
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διὰ τὸ τέμνεεθαι εἰς μικρὰ τὸ μόδιον οὕτως ὠνομά- 

ςθη. παρὰ δὲ Ἕλληειν ἐλέχθη κάβος διὰ τὴν τρανό-. 

τήτα. ; 

9. Χοῖνιξ καὶ ὑφεὶ ἕν μέν ἐετι μέτρον. διττὸν δὲ 

ὅ ὄνομα κέκληται, ἐν μὲν τῇ Ἑβραΐδι ἀρεενικῶς, ἐν δὲ 
τῇ Ἑλληνίδι θηλυκῶς. ἔςτι ὃ η΄ τοῦ παρὰ Κυπρίοις 

μοδίου, ὅς ἐςτι μόδιος παρ᾽ αὐτῶν ξεετῶν ιζ΄ καὶ 
ποτηρίου. τὸ δὲ ὑφεὶ ἐξ αὐτῆς τῆς Ἑβραΐδος λέγε- 
ται ὀφεί, ὅ ἐςτι τῶν β΄ δρακῶν τῆς χειρὸς τὸ μέτρον. 

-10 10, Δρὰξ τὸ χειρόπληθες τῆς μιᾶς χειρός. 

11. ᾿Αρτάβη παρ᾽ Ἑβραίοις ξεςτῶν οβ΄. ὁμοίως δὲ 

καὶ ὃ μετρητὴς οβ΄ ἐςετὶ ξεςτῶν: καὶ τὸ μέτρον τὸ 

ἅγιον, ὅ τε ὑγρὸς μετρητὴς καὶ ἣ ἀρτάβη τοῦ γεννή- 

ματος’ ἀρτάβη δὲ ἐκλήθη ἀπὸ τοῦ παρ᾽ Αἰγυπτίοις 

16 ὀρτόβ, ὅ ἐςτι καλῶς ευγκείμενον. 

«“ 

12, Μέτρα τ' τὸ μικρὸν γομόρ,. ὅ ἐξςτι ξεςτῶν ς΄" 
ω εν ἈΝ ΎΥ͂ “Ὰ » ἷ, 

ὥςτε εἶναι το τ’ τῆς ἀρταβήης. 

18. Τρία μέτρα ἐεμιδάλεως. ταῦτα τὰ τρία μέτρα 

ἕκαζτον γομὸρ ἐχώρει. τὸ δὲ γομὸρ δέκατον ἦν τοῦ 

ὃ0 μεγάλου μέτρου. τουτέςτι τῆς ἀρτάβης᾽ ὃ γίνεται ζ΄ 

ξέςται καὶ ε΄" ὥςτε εἶναι τὸ αὐτὸ μέτρον τοῦ γομόρ. 

τρία μέτρα πάλιν ὑπῆρχεν. ἃ ἐγίνοντο ἀπὸ ξεςτῶν 
β΄- καὶ γίνονται ιε΄. καὶ τὸ μὲν μέτρον τοῦτον ἔχει 

τὸν τρόπον. 

1, οὕτως] οὗ Ρ' 2, κάμος ΡῚ 4, καὶ] κὰ || Υὶ 
ὑφεῖον ΡῚ δίττα ῬΙ ὅ. ἐν] ἕν ΡΙῚ αἰγοαὰα Ιοοο 6. Κυ- 
πρίων μόδιος ῬῚ 7. ξεεςτῶ 5ἷς ἀεοϑιηϊ ΡῚ 8. ποτηρίου] 

16ρ ποςτημορίου 601]. ἔν. 82,1. 9. ὀφέν Ρὶ β7Ί καὶ Ρ' 
10. χειροπληθὲς Ῥὶ 12, μετρήτης Ρὶ (6 18) 18. γε- 

νήματος Ῥὶ 28. γίνονται] ΥγΥ Ῥὶ 
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85---817, Αἴδα οἰμδάθην σοηπθυὶβ ὁ; οοαῖοα Απηϊοηϊὲ 
Ερανοϊὸὴ. 

(γᾶς ῥζγοὶ]. 8 91. 

80. 
1. Περὶ κόρου, ὃς καὶ χὸρ λέγεται. 

ὋὉ κόρος εἴληπται ἐκ τῆς Ἑβραΐδος διαλέκτου, ὃς 

καλεῖται χόρ᾽ εἰςὶ δὲ μόδιοι λ΄. χὸρ δὲ λέγεται ἀπὸ 

τῆς τοῦ βουνοῦ ὑποθέςεως᾽ χορίον γὰρ λέγεται βου- 

νός᾽ βουνιςθέντες γὰρ οἱ λ΄ μόδιοι φορτίον ποιοῦει 

καμήλου. 

ο 2, Περὶ τοῦ λεκὲθ ἢ θεκέλ, 

Λεκέθ, ὡς ἐν τῷ Ὡςηὲ τῷ προφήτῃ εἴρηται ὅτι 

ἐμιεθωςάμην ἐμαυτῷ λεκὲθ κριθῆς. ἐν ἀντιετροφῇ δὲ 
γομὸρ κριθῶν τὸ αὐτὸ μέν ἐςτι, πεντεκαίδεκα δὲ μό- 
διοι ςημαίνονται. λεκὲθ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν. “Εβραίων 

φωνῆς εἴρηται. ὅ ἐετιν ἔπαρμα ἀπὸ τοῦ δύναςθαι 

νεανίαν ἐπάραντα ιε΄ μοδίους εἴτου ἢ κριθῆς καὶ ἐπι- 

τιθέναι τῷ ὄνῳ, τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ γομὸρ καλεῖται" ἔεςτι 
γὰρ τὸ μέγα. ὅπερ ἐκ τῆς Εβραΐδος διαλέκτου γομὸρ 

"καλεῖται. ἔςτι δὲ καὶ μικρὸν γομὸρ μοδίων δώδεκα. 

9, Περὶ βάδου ἢ βάτου. 

Βάδον καλεῖται ὑγρὸν ξεςτῶν πεντήκοντα. καὶ 

αὐτὸ ἀπὸ τῆς Ἑβραΐδος διαλέκτου παρηγμένον. ευν- 

ὠνύμως τῷ ἐλαιοτριβίῳ καλουμένῳ βήθ᾽ βάδα γὰρ 

ἑρμηνεύεται ἐλαιοτριβίον " ἔςτι δὲ ξεςτῶν πεντήκοντα. 
τὸ δὲ μέτρον ἐςτὶ τοῦ ἐλαίου ἐργαείου. 

4, ἸΤερὶ μναείδος ἢ μεδίμνου. 

Μναεὶς καὶ μέδιμνος, οἶμαι, ἐκ ἹΡωμαϊκῆς γλώε- 

ςῆς παρήχθηςαν᾽ τὸ γὰρ μεδιοὺμ μέςεον ἑρμηνεύεται 

ἐν αὐτῇ τῇ γλώεςεςῃ. μναςεὶς τοίνυν παρὰ Κυπρίοις 
ΒΟΕΙΡΤ. ΜΕΈΤΕΟΙ. 1. 18 

10 

20 
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3΄.-Ὁ 

μετρηταῖον καὶ παρ᾽ ἄλλοις ἔθνεςι. εἰςεὶ δὲ δέκα μό- 
διοι είτου ἢ κριθῆς. 

ὅ. ΤἸΤερὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. 

(άτον δέ ἐςτι μόδιος κουμουλάτος᾽ καὶ διὰ τὸ 

ὅ ὑπέρχυμα καλεῖται ςάτον. 

0. Τάλαντον λῖτρα λεπτὴ ἐλέγετο. λεπτὰ δὲ ἐκα- 
λοῦντο τὰ ἀςςάρια, ἤγουν τὰ δέκα νουμμία " ἑξήκοντα 

δὲ ἀςςαρίων ὑπῆρχε τότε τὸ δηνάριον, τουτέετι τὸ 
κεράτιον. ἑκατὸν δὲ δηναρίων ὑπῆρχεν ὃ ἄργυρος. 

10 Τἀργύρου δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐτυπώθη τὸ νόμιεμα. τάλαν- 

τον δὲ κατὰ λιτριςμὸν ρκε΄ λίτραι εἰςί. τάλαντον δὲ 

πάλιν ἐςτὶ τὸ ὑπερβάλλον πᾶν «ταθμιζόμενον μέτρον. 

(. ᾿Αλάβαςτρόν ἐςτι βιςείον ὑελοῦν, χωροῦν ἐλαίου 

λίτραν μίαν. ἀλάβαςτρον δὲ λέγεται ἀλιπαρεὶ κομι- 
15 Ζόμενον διὰ τὸ εὔθρυπτον. 

8, Δραχμὴ δὲ οὐγγίας η΄ καλεῖται δὲ καὶ ὁλκή᾽ 
ἔχει δὲ γράμματα τρία. ὃ ὀβολὸς ἔχει γράμματα σ΄ 5. 

καὶ τὸ ἥμιευ τῆς δραχμῆς ὃ κύαθος ὀγγίαι β΄. 

86, 

20 Τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου. 

1, Τάλαντόν ἐςτι ρκε΄ λιτρῶν. 

2, Κοδράντης ἐςτὶ νομίεματος γ΄. 
ὃ. Τὸ ἀςςάριον. ὥς φακί τινες, δεκάνουμμον εἶἷ- 

ναὶ καὶ λεπτὸν τὸ αὐτό. 

ῳῷ5 4, Τὸ δίδραχμον τὸ τέταρτον τῆς οὐγγίας ἐςτίν. 
ὃ. Ὁ ετατὴρ ἥμιευ τῆς οὐγγίας ἐςτίν, ὡς παρα- 

δίδιυςιν ᾿Επιφάνιος ὃ Κύπρου. 

10. ἀργύρου δὲ ποη 58.018 ἀἰϊδεϊποίθ βου. ἴῃ οδοᾶ.; 1668 
αν ἐξ ἀργύρου δὲ «αὐ ἀργυροῦν δὲ 17. τοδ] τα γράμμα 

α΄ 9 42. νομίςματος Υ ΝΙ οοἅ. Ζῇ 



[3] Ὸ Ὸ  ΟΑΥΙΒ ΑΟ ΡΟΝΡΕΒΙΒΌΒ.. 2τῦ 

6. Δηνάριον τὸ η΄ οὐγγίας. 

{. ᾿Αλάβαςτρόν ἐςετιν ἀγγεῖον ςτενόμηκες πρὸς 

πολυποείαν ἐπιτήδειον τερπνὸν εἰς πόειν. 

ὃ, Τρυβλίον τὸ ἐν τῇ ευνηθείᾳ λεγόμενον ὃι- 
ςκάριον. 

9. Κορβανῶν ἑρμηνεύεται δωροδοχεῖον. 
10. Γολγοθᾶ, ἔνθα φαεὶν Ἑβραῖοι τὸν ᾿Αδὰμ τα- 

φῆναι, ὅθεν καὶ τὸ ἐπώνυμον ἔχει" ἢ ὅςεον ὃ τόπος 
ὑψηλότερος πάκης τῆς οἰκουμένης. 

11. Τὸν Βεελζεβοὺλ ἄρχοντα τῶν νεκρῶν οἱ περὶ 

᾿Ακύλαν τὸν ἑρμηνευτὴν ἐκδεδώκαςειν, ὡς ἐν β΄ εὕ- 
ρομεν. 

12, Τὸ μίλιον ἔχει «τάδια ἑπτά, πόδας δὲ δε 
Φιλεταιρείους καλουμένους παρ᾽ ἥμῖν. 

19, Ὁ πῆχυς ἕνα ἥμιουν πόδα ἔχει. [τὸ καλούμε- 

γον παρ᾽ ἣμῖν ετερεόν.] 

81. 
Περὶ τῶν ὑποκειμένων «ταθμῶν Ἑβραίων. 

1. Νέβελ ξέεται κδ΄. 
2, Ἢν ξέεται :ς΄. 

ὃ. Γόμορ ξέεται τγ΄ ἤγουν τὸ δέκατον τῶν τριῶν 
ςάτων. 

4, (άτον δέ ἐςτι μέτρον ἔχον είκλους ις΄. 

ὅ. Εἴκλος δέ ἐςτι «ταθμὸς εἷς. πρὸς δὲ τὸ ἀργύ- 

ρῖον δύο. καὶ γίνονται ὀβολοὶ κ΄. ὃ γὰρ εἴκλος ὁ 
βαειλικὸς κ΄ ὀβολοί εἷςι καὶ παρ᾽ ἄλλοις τὸ τέταρτον 
τῆς οὐγκίας, 

1. ἡ" οὐγγίας] Ην οὕτῃ βαργδβου, ο΄ ὁοᾶ. (γο]αϊ Η ουγ, 
Ν. Γ ΣῈ 7. Τολγοθα 5'πθ δοοϑηΐαᾳ οοᾶ. 11, ἀκῦλι 

οοἄ. 18. ἑπτὰ «τάδια 26}  ὃκς΄ Φιλεταιρείους] δ΄. 
ςτερεοὺς οοἄ. 26 14. καλούμενος ΖΜ 18. ἥμιευ 
οοὗ, 6.34 τὸ καλούμενον οἱ «ςτερεόν οἴ. Ζ6Ώ7 

10 

1ὅ 

20 
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06. ᾿Αςςάριον χάλκεον ἦν βυσιτι βάρος ἕλκον 

τριλιτραῖον. 

{. Τάλαντόν ἐςτιν αἱ ξ΄ μναῖ. 

8, Μνᾶὰ δέ ἐςτιν αἱ ρ΄ δραχμαί. 
ὅ 9. Δραχμὴ δέ ἐςτιν οἱ ἐξ ὀβολοί. 

10, Ὃ ετατὴρ ἔχει δίδραγμα δύο. 

11, Δηνάριον ἦν τὰ ἑξήκοντα ἀςςάρια, ἃ καὶ λεπτὰ 

λέγονται. 
12, Τὸ ςεάτον πάλιν παρ᾽ ἄλλοις μόδιός ἐςτι ᾿κού- 

10 μουλος. 

18, Τὸ δὲ μέδιμνον μέτρα ρη΄. 

14. Καὶ τὸ τάλαντον νόμιεμα α΄. 

88. γασηιοηΐηη, Ἐπ ϑοδεαημη. 

(γ146 ργο]. 8 92.) 

1ὅ Εὐςεβίου τοῦ Παμφίλου 

ἐκλογὴ ευντομωτέρα περὶ μέτρων καὶ «ταθμῶν. 

1, Εἰεὶ διαφοραὶ μὲν αὐτῶν πολλαὶ κατὰ διαφό- 

ρους χώρας, ἀλλ᾽ ἑνὶ εἱρμῷ ἐν πληροφορίᾳ κεῖται τὰ 

ὑποκείμενα" ἔχει δὲ καὶ ὠφέλειαν οὐκ ὀλίγην ἣ ὑπό- 

20 θεεις διὰ τὸ πλεῖςτα ἐμφέρεςθαι ἐν ταῖς θεοπνεύετοις 

γραφαῖς. 

2, ἸΠερὶ τῶν ὑγρῶν μέτρων. 

᾿Αλάβαετρος λίτρα α΄. Κάδος ξεςτῶν κδ΄. 
Ὃ τοῦ οἴνου ἀμφορεύς, ΤΠρόχος ξεετῶν ιβ΄. 

2ὅ ἐςτι μετρητὴς ξεςτῶν μη΄. )] Χοῦς ξεςτῶν ς΄. 

1, ἕλκων οοἄ, Ζ6ΗΕῖ 9. Ἰασο κουμουλᾶτος 17: 
μέτρα ρηΊ μ΄ ρὴ οοᾶ, (5868 δᾶ μ 1΄π6018 δᾶ Ειεηϊβοησι δητὰ 

οομηροηᾶϊπμι δαϊοοία), Ν΄ ΡΗ ΣΟ 12. νόμιςμα αἹ ν᾽ 

ἃ ςοὔ.,. Ν΄. ΑΓ 26 

16. ΠΑΜΦύλΟΥ Β 11. Εἰςεὶ] ἵξ ἃ, καὶ Β 20. 
τὸ] τὰ Β θεοπνεύτοις ὅλ, μετριτής ΑΒ 

ΨΥ 
ΨΎῪ ᾿ ᾿ 
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οι ᾿ ᾿ χὰ ᾿ς 

᾿ς [88] τ εὐρΑνβ. κο ρονοθθσθθθ 69ϑῸΓ ΘΙ 

Κάβος ξεςτῶν ς. Κύαθος [5 β΄. 
Ξέετης λιτρῶν β΄. Μύετρον [5 8, 

Κοτύλη λίτρας α΄. Κοχλιάριον [5 δ΄. 
Τρυβλίον [5 δ΄. Ὃ ξέετης οὖν ἄρα εἷς 
Ὀξύβαφον [5 γ΄. κοχλιάρια ἀναλύεται αης΄. ὅ 

9, Ἔτι περὶ τῶν ὑγρῶν μέτρων. 

Νέβελ οἴνου ξεετῶν ρν΄. Ὑδρία ξεςετῶν γ΄. 
Κάδος ἐλαίου ξεετῶν ν΄. (τάμνος ξεςτῶν κι΄. 
Βάτος ξεετῶν ν΄. Καμψάκκης ξεςτῶν δ΄. 
Κόλαθος ξεςτῶν κε΄ Ὃ τοῦ οἴνου ςταθμὸς 10 

(ζαφιθὰ ξεςετῶν κβ΄. τῶν τ΄ λιτρῶν ἐλαίου 
Μάρις ξεςτῶν κ΄. γίνονται λίτραι θ΄. 

Ἂν τὸ μέγα ξεςτῶν ιη΄. μέλιτος δὲ λίτραι τε΄. 

Τὸ δὲ ἅγιον ξεςτῶν θ΄. 

4, ΤΣρὶ τῶν ξηρῶν μέτρων. 1ὅ 

Κόρος ςεάτων λ΄, μοδίων δὲ γ΄, 
με΄, Κύπρος ὃ Ποντικὸς μο- 

Γόμορ μοδίων ιε΄. ᾿ δίων β΄. 
Μέδιμνον μοδίων ς΄. (άτον ἡμιόλιον τοῦ μο- 

Μετρητὴς μοδίων δ΄ 8. δίου, τουτέςετι τὸ ἥμιευ 20 
Λεκὲθ μοδίων τε. - μετὰ τοῦ ὅλου, ξεςτῶν 
᾿Αρτάβη μοδίων δ΄" νῦν κὃ΄. 

11, ΚάμοςΒ 88. λίτραΒβ δὅ38, Οξυβάφη (81π6 5ρ1ν.})8Β 

78, Νέβελ] Ἠέυελ οὐ “;, νεβελ ἴῃ ταδῦρ. Β 8, νΊ ἢ Β 
91, Βάτος] Σάτος Β (πὰ Α Ιοραν ς μεαυᾶ αΐνουϑαμι 8. Β) 

95, Καμψάκης Β 118, ξεςτῶν] ξ. Β 1ἰϑιπαπθ ἴηΐτϑ 

110, 17] ἴὰ ΑΒ 1608, «ἀτῶν Α μοδίων] ἣὴ δ Δ, ΝΝ 
Β (ἔδιι 11} Θ᾽ ἱπέτα Ὁθ1α πο) 171. ΜΕ οὐ βϑαργυδβοῦ, Δ Β 
203, μετριτής ΑΒ δ΄ 5] Α5 4,Δ8Β 813, λεβθ αὶ 225, 
᾿ΑρτάμηΒ δΊ ΑΑ, Δ Β; 16ρ8 δ΄ 5 
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Μόδιος ξεςτῶν ις΄. Ὕφι ξεςτῶν β΄. 
Μέτρον ξεςτῶν ζ΄. Ξέετης λιτρῶν β΄. 
Γόμορ μικρὸν ξεςτῶν Ζ΄. Δρὰξ τῆς χειρὸς ἣ κρά- 
Χοῖνιξ ξεετῶν β΄. τῆξις. 

δ Καὶ τὰ λεπτὰ δὲ μέτρα τῶν ξηρῶν ὁμοίως τοῖς 
προειρημένοις ὑγροῖς. 

(ζαΐτης ξεειτῶν κΒ. | ᾿Ἀπόρυμα ξεςτῶν ια΄. 

ὅ,. Τ͵Ιερὶ «ταθμῶν. 

Τάλαντον λιτρῶν ξ΄. Δραγμὴ κερατίων τη΄. 
10 Μνᾶ λίτρας α΄. ὋὉλκὴ κερατίων ιη΄. 

Λίτρα οὐγκιῶν ιβ΄. Γραμμὴ κερατίων ς΄. 
Δηνάριον [5 δ΄. Ὀβολὸς κερατίων γ΄. 
Νουμμὸς [5 α΄. Ὀβολὸς λεπτὸς ὀγδοη- 

(τατὴρ [κα τὸ 5. ᾿κοςτὸν τῆς [5. 
16 Αἴκλον [5 τὸ δ΄. Κεράτιον φόλλεις κ΄. 

᾿Αςςάριον [5 τὸ δ΄. Θερμὸς κερατίων α΄ 8. 
Κοδράντης [5 τὸ δ΄. Χαλκοῦς φόλλεις γ΄. 

᾿Αργυροῦς κερατίων τη΄. Μιλιαρίειον [5 κ΄. 
Νόμιεμα κερατίων τ΄.  ἝΧΒαλάντιον κερατίων με΄. 

20 6θ. Ἡ οὐγκία ἔχει ετατῆρας β΄. είκλους δ΄. δραγ- 
μὰς η΄, γραμμὰς κδ΄, ὀβολοὺς μη΄, κεράτια ρμδ΄. 

{. Οἱ προειρημένοι «ταθμοὶ ποτὲ ἐκ χρυεςείου ἐτυ- 

ποῦντο πάλαι, ποτὲ δὲ ἐξ ἀργυρίου, ἦν δὲ ὅτε καὶ 

ἐκ χαλκοῦ καὶ εἰδήρου, καθὼς εἶχον οἱ χρόνοι καὶ οἱ 
2ὅ τόποι. 

8», δάξ Α 105, μνά Α 100. κερατίων] κ. Β 1ζοτη- 

απθ ἰηὔτα 191, δινάριιν 5. ΑΔ. 15. δἼ Α Α ([ἔεπι 
106.) [1δν, ΚΊΗΒ 18. κεράτιον Ἢ 185. μιμαρίειον 
Α, 20. εἰκλος ἃ ἃ 21. γραμμὰς κδ΄ δραγμὰς ΚΑ Α 
ΡμδΊ ρμὰ ἃ 
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89, Εαοογρία α16 πιθη8,17)15 6 10860]}.ὺ} ανοϊαθοϊορία. 

; (7:46. ῥυοὶ]. 8 88, 111.) 

Ἐκ τῆς ἀρχαιολογίας Ἰωείππου. 

1. Ὅτι τὸ ἵν παρ᾽ Ἑβραίοις περιέχει δύο χόας 

᾿Αττικούς᾽ ὃ δὲ χοῦς ἔχει ξέςτας ς΄" ἔνθεν γὰρ καὶ 
ξέςτης ὠνομάςθη ἀπὸ τοῦ ςέξ, ὅπερ εημαίνει κατὰ 
Ῥωμαίους τὸ ἕξ. 

2, Ἐκ τοῦ η΄ τῆς ἀρχαιολογίας τοῦ αὐτοῦ. 

Ὅτι ὃ βάδος ἔχει ξέετας οβ΄. 
ὃ. Ἐκ τοῦ θ΄ τοῦ αὐτοῦ. 

Ὅτι τὸ ςάτον περιέχει μόδιον ἕναϊ ᾿Ἰταλικόν. 
4, Ἐκ τοῦ ιε΄ τοῦ αὐτοῦ. 

Ὅτι ὃ κόρος ἔχει μεδίμνους ᾿Αττικοὺς {. 

90. γαφηιοηίμην 6 βου ζαγῖο. 

(γἱἅθ ρυο]. 8 95.) 

Ξέετης. Ῥωμαϊκὸν τὸ ὄνομα᾽ τὸν γὰρ παρ᾽ ἥμῖν 
ἐξ ἀριθμὸν αὐτοὶ ςέξ, ςέξτον λέγουειν. διὰ δὲ εὐφω- 

νίαν τὸ ςεἐέξτης λέγεται ξέετης μεταθέςει τῶν ςτοιχείων. 

91, Ἐγασπιοπία ἄπο ἐδ πιθηϑι α Βογηαγο οἰξαΐα. 

(16 ΡῬγῸ]. 8 98.) ; 

1. Ὃ μέδιμνος λίτρας ἔχει ρμδ΄, ὃ δὲ ἄλλος ραᾳβ΄. 
2. Τὸ κεράμιον λίτρας ας΄, εταθμικὰς δηλονότι. 

4, τὸ ἵν] τοῖσ οοἄ., ὁ εἷν Ιο5. Ατοῇ. 8, 9, 4 (οοηῖ, 10. 
8, 8, 4) 6, τοῦ «ἐξ, ὅπερ] τοὺς ἕξ ὥπερ οοᾶ. κατὰ 

ῥωμαίοις οἱό τὸ Ἐξ΄ οοἅ. 8. 105. Αγοῖβ. 8, 3, 9 [10. 
1άθιῃ 9, 4, ὅ (Ρ. 284 δεκκ.) 11. ἕνα] «4846 5 12. 1άϑιη 
15, 9, 2 (Ρ. 882, 19). 17. ἐξ οοἅ, ςέξ, ςἐξτον] ςεξέετον 
οοᾷ, εὐφωνία οοἕ. 18, ςἐξτης] ςεξέςτης οοᾶ. Ὁ 
ςταθμικαὶ δόγη. : 

ὅ 

10 

1ὅ 

20 
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. Ψ. ΩΝ ν Ἵ φφ-ςἨ Ω Χυδο μος γν 

280 ο΄ ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ [92] 

ΓΝ, Βταρτηθηΐα 46 ὩΠΙΏΤΗΪΆ. 

92, Εα Ροϊϊιοὶδ οποηιαβίδοο. σαριιΐ περὶ νομιεμάτων 
(9, δ1----98). 

(16 ρσο]. 8 94. 98.) 

ὅ ΠΠΕερὶ εἰδῶν καὶ μερῶν νομιεμάτων. ταλάντου τε καὶ 

μνᾶς καὶ ςτατῆρος καὶ δραχμῆς καὶ πεντηκονταδρά- 
χμου καὶ πενταδράχμου καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς] 

3. ὉΝ 
1  ὄΣἼὟΟὐ φαῦλον δ᾽ ἂν εἴη βραχέα καὶ περὶ νομιεμά- 

10 τῶν εἰπεῖν τὰ μὲν γὰρ περὶ τραπεζίτας κίβδηλόν τε 
καὶ ἐπίςημον νόμιεμα ἔχεις προειρημένα: κωλύοι δ᾽ 

ἂν οὐδὲν εἴδη τε καὶ μέρη νομιεμάτων δρίςαεθαι. 
Πλάτωνι μὲν γὰρ καὶ τέχνη τις ἔςτι νομιςματοπω- 

5 λική. καὶ νομιςματοπωλικὸν πρᾶγμα. εἰ δὲ τὸ τά- 

18 λαντον μέγιςτόν ἐςτι χρυείου καὶ ἀργυρίου μέρος, 

ἐναρμόςαι ἂν ἴεως εἷς τοῦτο καὶ ἣ Δημοεςεθένους 

πεντηκονταταλαντία. ῥάδιον δὲ αὐτὴν κατὰ τὸ προ- 

κείμενον εχῆμα αὔξειν τε καὶ ἐλαττοῦν᾽ καὶ γὰρ ἑκα- 

τονταλαντίαν ἔςτιν εἰπεῖν κατὰ τὴν ὑφήγηςειν τοῦ 

90 προειρημένου καὶ δεκαταλαντίαν καὶ ἀπὸ παντὸς 
ἀριθμοῦ πλείονός τε καὶ ἐλάττονος, ὅπου μὴ τὸ δύες- 

φθεγκτον καὶ τὸ τραχὺ πρὸς τὴν ἀκοὴν ἐμποδίζοι. 

τὸ δὲ τάλαντον ἦν μὲν καὶ «ταθμοῦ τι ὄνομα. ὅθεν 

καὶ παρὰ ᾿Αριετοφάνει ἔςτιν εἰρημένον 

ὅ, ἸΤερὶ εἰδῶν ἀβαὰς δᾷ αὐτῆς οἴη. 36 νομιςμάτων 

ΟΟΥΥΟΧῚὶ ρχὸ ὀνομάτων 11. κωλύει δὲ 22, καὶ τὸ] τε 
καὶ δὲ 
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ἀλλ᾽ ἢ ταλάντῳ μουεικὴ κριθήςεται, 

καὶ τὸ μηρικὸν 
καὶ τότε δὴ χρύςεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα. 

τοῦτο μὲν αὐτῶν τῶν «ταθμῶν τοὔνομα᾽ τὸ δὲ ἐν ὅ8 
ταῖς Κράτητος Τόλμαις δ 

πρῶτα μὲν ταλαντιαῖος ὅςτις ἔςτ᾽ αὐτῶν λέγε 
ἄδηλον εἴτε τιμὴν εἴτε ῥοπὴν λέγει, ὥςπερ ὅταν ᾿Αλ- 
καῖος ὃ κωμικὸς ἐν Ἐνδυμίωνι εἴπῃ νοςημάτων τα- 

λαντιαίων. ἣ μὲν γὰρ ᾿Αντιφῶντος ταλάντωεις τὸ 

βάρος δηλοῖ. καὶ ὃ ᾿Αριετοφάνους ἐν Δράμαειν ἢ 10 
Κενταύρῳ λίθος δεκατάλαντος. ἠδύνατο δὲ τὸ τοῦ 
χρυείου τάλαντον τρεῖς χρυςοῦς ᾿Αττικούς, τὸ δὲ τοῦ 

ἀργυρίου ἑξήκοντα μνᾶς ᾿Αττικάς. ἦν δὲ καὶ ἀριθμοῦ 584 

τοὔνομα, ὅπου καὶ πολυτάλαντος ὃ πλούειος καὶ 

πολυτάλαντον πράγμα τὸ πολλοῦ ὥνιον᾽ καὶ παρ᾽ 1 

Ὁμήρῳ 
κεῖτο δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέςςοιει δύο χρυςοῖο τάλαντα. 

διτάλαντον δ᾽ ἂν εἴποις κατὰ Δημοςθένην καὶ τρι- 
τάλαντον καὶ δεκατάλαντον. καὶ ἡμιτάλαντον. ὡς 

“Ὅμηρος 20 

ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυςοῦ ἐπιθήςεω. 

ἀρχαία δ᾽ ἦν χρῆεις καὶ ἣ τοῦ πέμπτον ἡμιτάλαντον 

καὶ τρίτον ἡμιτάλαντον καὶ ἕβδομον ἡμιτάλαντον᾽ τὸ 

δ᾽ ἦν τέτταρα ἥμιευ τάλαντα ἢ δύο ἥμιευ ἢ ἕξ ἥμιευ᾽" 
καὶ ὅλως ὁπόςτον φήςτει τις εἶναι τὸ ἡμιτάλαντον. 42 

τὸν πρὸ αὐτοῦ ἀριθμὸν ὁλόκληρον εἶναι δεῖ, ἐὰν μὲν δὅ ζι 

1, ἀλλ᾽ ἢ] καὶ γὰρ δὲ 6. ἔετιν δὶ 8, εἴποι δὲ 

10. ᾿Αριττοφάνης νυ]ρο, δου. 86 11. τοῦ χρυείου τὸ 
τάλαντον δὶ 15. τὸ δπΐθ παρ᾽ 884, δὲ 18, καὶ Θηΐθ 

διτάλαντον 84. δὲ 19, καὶ δεκατάλαντον οχα. δὲ 22. 

δ᾽ ἦν δρο, δ᾽ ἡ νυϊρο, δὲ οοπὶ, 86 25, ὁπόςον νυ]ρο, 

οΟυΥ. 386 εἶναι οἵα. δὲ 
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ἕβδομον, τὸν ἕξ, ἂν δὲ τρίτον, τὸν δύο, εὺὑν δὲ τούτῳ 
τὸ ἥμιευ πάντως ἐπαριθμεῖν. φίλον δὲ τοῖς ἀρχαίοις 
καὶ τὸ ἕν ἥμιευ τάλαντον τρία ἡμιτάλαντα λέγειν, ὡς 

καὶ τρία ἡμίμναια τὴν μίαν ἡμίςειαν μνᾶν. ὅτι δὲ 
ὅ παρὰ τοῖς ἐφ᾽ Ὁμήρου ὀλίγον τὸ τάλαντον ἠδύνατο, 
μάθοις ἂν ἐκ τῆς ἱπποδρομίας, ἐν ἣ τῷ μὲν τρίτῳ 
τὸ ἀθλόν ἐςτι λέβης, τῷ δὲ τετάρτῳ δύο χρυςοῖο 
τάλαντα. ι 

ὅδ ἭἫἪἩ μνᾶ δ᾽ ἐςτὶ τὸ μέγιςτον τοῦ ταλάντου μέρος, 
10 ὧς εἰς ὄνομα κατακερματίςαι λύςαντα τὸ τάλαντον, 

ἐπεὶ καὶ τρίτον ἂν εἴποις ταλάντου καὶ τέταρτον, καὶ 

τριτημόριον ταλάντου καὶ τεταρτημόριον᾽ τὰ δὲ τοι- 

αῦτα μέρη ἐςτὶν ἐξ ἀριθμοῦ δηχούμενα. ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ 
ὀνόματος. ἦν δὲ καὶ ἣ μνᾶ «ταθμοῦ τε ὁμοῦ καὶ νο- 

16 μίςματος ὄνομα" οὗ τὸ ἥμιευ ἡμίμναιον κἂν τρίτον 
ἡμίμναιον εἴπῃς, δύο καὶ ἡμίςειαν μνᾶν ἐρεῖς, καὶ 
ευντιθέντες δὲ τὴν μνᾶν ἔλεγον, ὡς Ἡρόδοτος μὲν 

ὅ1 ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ δίμνως εἴρηκεν, ὃ δὲ Λυείας 

ἐν τῷ κατὰ Αὐτοκράτους “τετύχηκε δέ μοι καὶ εἰκο- 

920 είμνως ἔρανος:᾽ 

Ὃ δὲ χρυςοῦς «τατὴρ μνᾶν ἠδύνατο᾽ καὶ γὰρ ἐν 

τοῖς ἱςταμένοις τὴν μνᾶν τῆς ῥοπῆς ςτατῆρα ὀνομά- 

ζουειν, καὶ ὅταν εἴπωςι πενταςτάτηρον, πεντάμνουν 

δοκοῦει λέγειν, ὡς ἐν τῇ ζωεικράτους ΠΠΤαρακαταθήκῃ ᾽" 

φῦ ὅταν γὰρ. οἶμαι, λευκὸς ἄνθρωπος παχύς 
ἀργὸς λάβη δίκελλαν, εἰωθὼς τρυφᾶν, 

1. τὸν ---τὸν] τὸ ----τὸ ναϊρο, οοτσ.. 86 ὅ. ὀλίγον ροϑί 

τάλαντον δὲ 6. μὲν ροϑὲ τρίτῳ δὲ 7. τὸ οῃ. δὲ 14. 
ἡ οἵη..)ὲ ὁμοῦ οπι. δὲ 15. καὶ οὐ 16. εἴποις δὲ 171. ευν- 
θέντες δ ὥςπερ δὲ μὲν οι. δὲ 18. δίμνεως τιϑ] 1 πὰ 

19. εἰκοείμνεως “οδεοκ. δᾷ Ῥβτγη. Ρ. ὅὅ4Ἃ 26. εἰωθὼς 
ϑοαϊΐεν 86, εἰδὼς δὲ 
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πενταςτάτηρον, τΤίγνεται τὸ πνεῦμ᾽ ἄνω. 

ἔςτι μέντοι καὶ νόμιομα «τατήρ, ὡς ὅταν εἴπῃ νοῆι 

«τοφάνης 
«τατῆρειϊ δ᾽ οἱ θεράποντες ἀρτιάζομεν᾽ 

τὸ γὰρ ἐν ταῖς Ἐκκκλησιαζούεαις ἀμφίβολον, εωτηρίας ὅ 

τετραςτατήρου.᾽ εἴτε ῥοπὴν εἴτε ἀριθμὸν λέγει. Εὔπο- 

λις δ᾽ ἐν μὲν Δήμοις τὸ νόμιεμα δηλοῖ λέγων 

ἔχων «ςτατῆρας χρυείου τρι(χιλίους, 

ἐν δὲ Ταξιάρχοις., τὴν ῥοπὴν λέγει" 

ὅτ᾽ ἦν μέντοι νεώτερος. κρόκης 10 

πέντε ςτατῆρας εἶχε. ναὶ μὰ τὸν Δία, 

νῦν δὲ ῥύπου γε δύο τάλαντα ῥᾳδίως, 

καὶ οἱ μὲν Δάρεικοὶ ἐκαλοῦντο «ετατῆρες, οἱ δὲ Φιλίπ- ὅ9 
πειοι. οἱ δ᾽ ᾿Αλεξάνδρειοι. χρυςοῖ πάντες ὄντες. καὶ 

εἰ μὲν χρυςοῦς εἴποις, προουπακούεται ὃ «τατήρ, εἰ 1 

δὲ «τατήρ. οὐ πάντως ὃ χρυςοῦς. ᾿Αναξανὸδρίδης δ᾽ 

ἐν ᾿Αγχίςῃ καὶ ἡμιχρύςους λέγει. τὰ δὲ «τατῆρος ἄξια 

«τατηριαῖα φαΐης ἄν, ὧς Θεόπομπος ἐν Καλλαίεχρῳ " 

οὔ φηςειν εἶναι τῶν ἑταιρῶν τὰς μέεας 

«τατηριαίας. 20 

Ἡ μνᾶ δ᾽ εἶχεν ἣ ̓Αττικὴ δραχμὰς ἑκατόν, ὡς 

ἀκριβέετατα ἔςτιν ἐν τοῖς ξεὐπόλιδος Κόλαξιν᾽ 

δεῖπνον θὲς ἑκατὸν δραχμάς. ἰδού" 

εἶτα ἐπιφέρει 

οἶνον θὲς ἑτέραν μνᾶν᾽ δ 

δῆλον ὅτι καὶ τὰς ἑτέρας ἑκατὸν δραχμὰς μνᾶν εἴρη- 80 

κεν. ἣ μέντοι δραχμὴ εἶχεν ὀβολοὺς ἕξ’ ὅθεν καὶ 

ἐπωβελία τὸ ἕκτον τοῦ τιμήματος. καὶ τὸ δραχμῆς 

ἄξιον δραχμιαῖον, ὡς ἐν ᾿Αριετοφάνους ὋὉλκάοειν. 

ὃ, μέντοι] δὲ δὲ εἴποι 2ὲ 10. εἴποις ροϑύ «ςτα- 

τὴρ 844. δὲ 21. ἡ ᾿Αττικὴ μνᾶ ἔχει δὲ 
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ἦν δὲ οὐ δραχμὴ νόμιεμα μόνον, ἀλλὰ καὶ πεντηκον- 
τάδραχμον καὶ πεντάδραχμον παρὰ Κυρηναίοις καὶ 

τετράδραχμον ἐκαλεῖτο καὶ τρίδραχμον καὶ δίδραχμον. 

τὸ παλαιὸν δὲ τοῦτ᾽ ἦν ᾿Αθηναίοις νόμιεμα,. καὶ ἐκα- 

5 λεῖτο βοῦς. ὅτι βοῦν εἶχεν ἐντετυπωμένον. εἰδέναι 

δ᾽ αὐτὸ καὶ “Ὅμηρον νομίζουειν εἰπόντα “ἑκατόμβοι᾽ 
6 ἐννεαβοίων.᾽ καὶ μὴν κἀν τοῖς Δράκοντος νόμοις 

ἔςετιν ἀποτίνειν εἰκοςάβοιον " καὶ ἐν τῇ παρὰ Δηλίοις 
θεωρίᾳ τὸν κήρυκα κηρύττειν φαςείΐν. ὁπότε δωρεά 

10 τινι δίδοιτο, ὅτι βόες τοςοῦτοι δοθήςονται αὐτῷ, καὶ 

δίδοςθαι καθ᾽ ἕκαςτον βοῦν δύο δραχμὰς ᾿Αττικάς᾽ 

ὅθεν ἔνιοι Δηλίων ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Αθηναίων νόμιςμα εἶναι 

ἴδιον τὸν βοῦν νομίζουειν. ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὴν πα- 

ἣ ροιμίαν εἰρῆεθαι τὴν “βοῦς ἐπὶ γλώςεῃ βέβηκεν »᾽ εἴ 
15 τις ἐπ᾿ ἀργυρίῳ εἰωπῴη.. ἦν μέντοι, ὡς ᾿Αριςτοτέλης 

φηεὶν. ἐν Κυρήνῃ καὶ τετραςτάτηρον καὶ «τατὴρ καὶ 

᾿ἡμιςτάτηρον χρυςᾶ νομίεματα. τῆς δὲ δραχμῆς τὸ 

ἥμιευ ἡμίδραχμον καλεῖται, καὶ τρίτον ἡμίδραχμον 

αἵ δύο ἥμιευ δραχμαί. 

20 Τὸ δ᾽ ἡμίδραχμον καὶ τριώβολον ἂν καλοῖς. οἱ 

μέντοι ὀκτὼ ὁβ ολοὶ ἡμίεκτον ὠνομάζοντο, ὥς φη- 

εῖν ἐν Λαμίᾳ Κράτης᾽ 

ἡμίεκτόν ἐςτι χρυςοῦ. μανθάνεις; ὀκτὼ ᾿βολοί. 
ἦν δὲ καὶ τριώβολον καὶ διώβολον εἴδη νομιςμάτων 

95 Ἀττικῶν, τὸ μὲν διώβολον ἔχον ἐντετυπωμένην 
γλαῦκα καὶ ἐκ θατέρου πρόεωπον Διός, τὸ δὲ τετρύώ- 
βολον τὸ μὲν πρόεωπον ὁμοίως, δύο δὲ τὰς γλαῦκας. 

1. ἦν δὲ ἡ δραχμὴ οὐ νόμιςμα μόνον δὲ 8. ἀποτεί- 

νειν δεκάβοιον δὲ 10. δίδοιτο Ἔρο, ἐδίδοτο δὲ, δίδοται 

Με, δίδοτο νϑὶ ἐδίδοτο 110 ΥἹ δοθήςονται αὐτῷ τοςοῦτοι 

βόες δὲ 15. ειἰωπήςειν δὲ 19, καὶ ροϑὺ δύο 8Δ8ἅ, δὲ 

28, μανθάνῃς δὲ 22. ὀβολοί νυ]ρο, οουγ, “εϊποκῖμδ; οοηΐ. 

Ἡ ΒγοΙ. ν. ᾿βολοί 20. ἔχον ἔντετυπ. δὲ ἐ 

"ἡ .. 
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ἘΣ ὉΠ ΠΌΒ ΚΟΜΜΙ8. : 28δῦ 

ἀλλὰ τὸ μὲν τετρώβολον καὶ τριώβολον ἐν τῇ χρήεκει 

τέτριπται᾽ τὸ δὲ διώβολον ὡς ἐπὶ πολὺ λύοντες ἔλε- 
γον, ὡς Δημοεθένης “ἀλλ᾽ ἐν τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν 
ἐθεώρουν ἄν, εἰ μὴ τοῦτ᾽ ἐγράφη. ἔετι δὲ καὶ τὸ διώ- 
βολον ἐν Αἰολοείκωνι ᾿Αριετοφάνους᾽ 

ὅπερ δὲ λοιπὸν μόνον ἔτ᾽ ἦν ἐν τῇ γνάθῳ 
διώβολον. γεγένητ᾽ ἐμοὶ δικόλλυβον. 

παρὰ μέντοι Θεοπόμπῳ ἐν (τρατιώτιει καὶ τὸ τετρώ- 

βολον λαμβάνειν τετρωβολίζειν ὠνόμαεται"; 

καίτοι τίς οὐκ ἂν εἰκὸς εὖ πράττοι τετρωβολίζων, 
εἰ νῦν γε διύβολον φέρων ἀνὴρ τρέφει γυναῖκα; 

τὸ δὲ τοῦ ὀβολοῦ ἥμιευ ἡμιωβόλιον, καὶ ἡμιωβο- 

λιαῖον τὸ τοςούτου ὥνιον, ὡς ἐν τοῖς Βατράχοις 

᾿Αριετοφάνης᾽ 

καὶ κρέα γε πρὸς τούτοιςειν ἀνάβραςτ᾽ εἴκοειν 

ἀν᾽ ἡμιωβολιαῖα. 

ἐν δὲ τῷ ᾿Αναγύρῳ τὰ τρία ἡμιωβόλια τριημιωβόλιον 

εἴρηκεν᾽ 

ἐν τῷ «τόματι τριημιωβόλιον ἔχων. 

Ὃ μέντοι ὀβολὸς ὀκτὼ χαλκοῦς εἶχεν. καὶ οἱ μὲν 

δύο χαλκοῖ τεταρτημόριον καὶ κατὰ ἀποκοπὴν ταρτη- 

μόριον ὠνομάζετο (οὗτοι δ᾽ ἂν εἶεν καὶ δίχαλκον)., 

ὅτι ἦν τοῦ ὀβολοῦ τέταρτον, οἱ δὲ τέτταρες χαλκοῖ 

ἡμιωβόλιον. οἱ δ᾽ ἕξ τριτημόριον. ὅτι τὰ τρία μέρη 

ἐςτὶ τοῦ ὀβολοῦ" οἱ δὲ καὶ τριταρτημόριον αὐτοὺς 

ὠνόμαζον ὡς τρία τεταρτημόρια ἔχοντας. ὅτι δὲ 

6. δὲ οὐ ἔτ᾽ οχῃ. 2ὲ (64. βεγγάίμδ, Β6) 7. γεγένητ᾽ 

ἐμοὶ δικόλλυβον οοὐν, δον γκίμδ οχ γένηταί μοι ἰδικολλοικόν, 
βουιρύπγα οοα. Ε'ΔΙΟΙΚΘΉθαγρ.; γένηταί μοι ἕ δὲ 11. φέ- 

ρει δὲ τρέφειν δὲ 14. ᾿Αριςτοφάνους 2ὲ 16. ἀνη- 

μιωβολιαῖα δὲ 22. ὠνομάζετο] ἐκαλεῖτο δὲ 24. 

χαλκοῖ αὖος τριτημ. 844, 2ὲ 

20 
θῦ 

20 
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τοὺς ἕξ χαλκοῦς τριτημόριον ὠνόμαζον, ἔετιν εὑρεῖν 
ἐν τῶ Φιλήμονος (ζαρδίῳ᾽ 

χαλκοῦς ὀφείλεις πέντε μοι᾿ μέμνης᾽; ἐγώ 

ςοἱ πέντε χαλκοῦς, εὺ δέ γ᾽ ἐμοὶ τριτήμορον. 

δ ΟὃΘ τοὺς ἕξ ἀποδοὺς τοὺς πέντε χαλκοῦς ἀπόλαβε. 
66 Καὶ ἔτι ςαφῶς ἐν τῷ Πιττοκοπουμένῳ᾽ 

ἰδοὺ πάρεςτιν. ὡς δρᾷς. τριτημόρου 

ἕκαςτος ὑμῶν ἤλθεν᾽ εἰς τοὺς τέτταρας 
εἴληφεν ἡμῖν οὑτοεὶ τριώβολον. 

10 τεττάρων γὰρ καὶ εἴκοςι χαλκῶν ὄντων ἐν τῷ τριω- 

βόλῳ, ἕξ ἑκάςτῳ γίνονται χαλκοῖ τέτταρειν οὖειν, 

οὗς εἴρηκεν τριτημόριον. ὅταν μέντοι Θουκυδίδης 

εἴπῃ “ τριτημόριον δὲ μάλιεςτα ἱππικόν’, τὴν τρίτην 

μοῖραν εἴρηκεν. ὃ δὲ Ἡρόδοτος τριτημορίδα. τὸ δὲ 

185 παρὰ Φιλήμονι τριτήμορον τριταρτημόριον καλεῖ 

61 ἐνίοτε Πλάτων. ὅτι δὲ οἱ τέτταρες χαλκοῖ ἡμιωβό- 

λιόν εἶειν. ἐν τῷ αὐτῷ δράματι Φιλήμονος ἔςτιν᾽ 

ὀβολοῦ τὸ πρῶτον ἡμῖν ἐνέχεεν, 

καὶ τεττάρων χαλκῶν μετὰ ταῦτα. καὶ μάλα 

90 τρί᾽ ἡμιωβόλι᾽ ἐςτί: χαλκοῦ θερμὸν ἦν. 

Ἔν τούτῳ καὶ πολλὴν ἀπορίαν τις ἂν ἐπιλύςαιτο, 

ὑπὲρ ἧς οἶδα πολλάκις ἀμφιςβητήςας, εἰ παρά τινι 
τῶν ἀρχαίων θερμῷ χρωμένους ἐπὶ τῷ πιεῖν ἔςτιν 

, εὑρεῖν. καὶ τὰ μὲν παρ᾽ Ὁμήρῳ πολλὴν εἶχε τὴν 

ον ἀςάφειαν. καὶ γὰρ εἴ τις τοὺς αἴθωνας λέβητας παρὰ 

4, δέ μοι δὲ 8. τοὺς οι. δὲ (444. Οἰογῖοιι5) 9. 

ὑμῖν “επιδίενἢ. 86 οὑτωςὶ ἰδ Φὲ (οοΥΥ. αϊπιαδῖιιδ) 
18. εἴποι 2ὲ 158. τριταρτημόριον δοεοκῆ Ατεολαοοῖ. Ζίρ. 
1841 Ρ. 44, τεταρτημόριον νυϊρὸ 17. εἰρημένον ροϑέ 

ἔςτιν δα. δὲ 18. ἐνεχθὲν 2ὲ, οοὐτ. Μεοϊποκῖιδ 19. 
καὶ δηΐθ μετὰ 848, 2ὲ 20. τριημιωβολίαι᾽ δὲ 24. τὰ] 

ταῦτα 2ὲ 
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τοὺς ἀπύρους λέβητας ἀντιτιθεὶς οἴοιτο τούτους ἐπὶ 

θερμοῦ ὕδατος παραςκευῇ εὐτρεπίζεςθαι. ταὐτὸν ἂν 

εἶεν οὗτοι τῷ ἐμπυριβήτῃ τρίποδι, ὃς ἐπὶ λουτροῖς 
ἐθερμαίνετο, ὧν ἣ χρῆςεις οὐκ ὀλίγη παρ᾽ ὋὉμήρῳ᾽ 

οὐδὲ γὰρ κρέα ἑφθὰ τῶν ἡρώων τινὲς ἤςθιον. καίτοι ὅ 

αὐτοῦ γε τὴν τοιαύτην ὀψοποιίαν εἰδότος, ὅταν φῇ 

ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ, 
κνίςῃ μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος εἰάλοιο. 

περὶ μέντοι τοῦ πότου, παρ᾽ Ὁμήρῳ μὲν οὐχ οἷόν τ᾽ 09 
ἦν ἀνευρεῖν θερμὸν ὕδωρ ἐπὶ πότῳ, παρὰ δὲ τοῖς 10 
ἀρχαίοις ἰατροῖς᾽ καὶ γὰρ ὅταν Ἱπποκράτης εἴπῃ “τὸ 

ψυχρὸν πολέμιον νεύροιςειν ὀςτέοιςειν ὀδοῦειν ἐγκε- 

φάλῳ.᾽ δῆλον ὡς οἶδε τὴν τοῦ θερμοῦ προςφορὰν 
τοῖς ὀδοῦςιν. ἐγὼ δὲ ἐν ταῖς Θεςμοφοριαζούεαις 
᾿Αριετοφάνους εἰρημένον τὸ χαλκίον θερμαίνεται᾽ 1 

οὕτω πως ἤκουον ὡς εἷς πότον εὐτρεπιζομένων 

τῶν γυναικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς Εὐπό- 

λιδος Δήμοις ἔςτιν εἰρημένον. ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ τοῦτο 
ἀποχρῶν ἐετιν εἰς πίςετιν τῆς τοῦ θερμοῦ πόςεως, 

ὑπηναντιοῦτό μοι τὸ ἐν τοῖς ᾿Αριετοφάνους Γεωργοῖς 20 

ςαφῶς ἐπὶ λουτροῦ εἰρημένον. 

ἐξ ἄςετεως νῦν εἰς ἀγρὸν χωρῶμεν, ὡς πάλαι δή 
ἡμᾶς ἔδει τι χαλκίῳ λελουμένους ςχολάζειν. 

τουτὶ μέντοι τὸ παρὰ τῷ Φιλήμονι ᾿ χαλκοῦ θερμὸν 10 

ἦν ευνταττόμενον τῷ πιεῖν ἄντικρυς δηλοῖ τὴν τοῦ 2ὅ 

1, ἂν ρΡοϑί οἴοιτο 484. δὲ 4, ἣν ροϑὺ χρῆεις 484. 

᾿ὲὶ ὅ. οὐδὲ γὰρ] μὲν γὰρ οὐδὲ δὲ 9, μὲν οτχῃ. δὲ 
10. εὑρεῖν δὲ 11, εἴποι 2ὲ 12, ὀςτέοιςι ὀδοῦςι νεύ- 

ροις: ἩΗἱρροοῦ, βρῇ. ὅ, 18 (6. Εγτη Υ18,) 20, ὕὑπεναν- 
τιοῦτο δὲ 422. πάλαι δι᾽ οὐ 238, ἐκεῖ τῷ χαλκῷ ἐλλουςά- 
μενον κολάζειν 2, οοΥγ. Μεϊποκίες Αα4, ρ», 60 



δ ον ἐλ “ΔΑ, Φῳ κα" 
» ᾿ 3. 

288 ἜΣ ΒΒΑΟΜΈΝΤΑ ᾧ [92] 

θερμοῦ πόειν᾽ καὶ γὰρ τὸ λεπτὸν τοῦ νομίεματος οὐ 

λουτροῦ ἐςτιν ἀλλὰ πότου μέτρον. 

Καὶ πεντέχαλκον δὲ τοὺς πέντε χαλκοῦς ὠνο- 
μαςμένους εὕρομεν ἐν τοῖς ᾿Αριετοφῶντος Διδύμοις 

ὅ ἢ Πυραύνῳ᾽ 
ἔπειθ᾽ ἡπάτια καὶ νῆςτίν τινα 

προςέθηκεν, οἶμαι. πεντέχαλκον προςελαβών. 
Εἴη δ᾽ ἂν καὶ εύμβολον βραχὺ νόμιεμα ἢ ἧἣμί- 

711 τόμον νομίεματος. ὃ γοῦν Ἕρμιππος ἐν μὲν Φορμο- 

10 φόροις λέγει 

παρὰ τῶν καπήλων λήψομαι τὸ εύμβολον, 

ἐν δὲ τοῖς Δημόταις 
οἵ μοι, τί δράςω εύμβολον κεκαρμένος; 

κεκάρθαι ἔοικε τὸ ἥμιευ, ὥςτε ἢ ἐκ θατέρου μόνου 

16 τετυπῶςθαι τοῦτο δεῖ τὸ νομιςμάτιον νοεῖςθαι, ἢ 

διαιρεῖεθαι ὡς ἔχειν τὸ μέρος ἑκάτερον, τόν τε πι- 
πράςκοντα καὶ τὸν ὠνούμενον, ἐπὶ ευμβόλῳ τοῦ τὸν 
μέν τι προειληφέναι, τῷ δὲ ἐνοφείλεςθαι. διελέγ- 

12 χουςι δ᾽ αὐτὸ «μικρόν τι δύναςθαι ᾿Αριετοφάνης μὲν 
20 ἐν ᾿Αναγύρῳ λέγων 

τοῦτ᾽ αὐτὸ πράττω, δύ᾽ ὀβολὼ καὶ εύὐμβολον 

ὑπὸ τῷ ᾿πικλίντρῳ. μῶν τις αὔτ᾽ ἀνείλετο ; 
Ἄρχιππος δ᾽ εἰπὼν ἐν Ἡρακλεῖ γαμοῦντι 

ἀνδρῶν ἄριετος καὶ μάλιςτ᾽ ἐμοὶ ξένος, 

2 ἀτὰρ παρ᾽ ἐμοί γ᾽ ὧν εἶχεν οὐδὲ εὐμβολον. 

Εἴη δ᾽ ἂν καὶ κόλλυβον λεπτόν τι νομιομάτιον᾽ 

Καλλίμαχος γοῦν ἔφη. περὶ τῶν ἐν ἅδου λέγων, 
ἐκ τῶν ὅκου βοῦν κολλύβου πιπρήςκουειν. 

ὅ. ΤΤυραύλῳ δὲ (οοΥν. Αμολρζι5) {. ευλλαβὼν δὲ 
8. ἢ οχ. δὲ ἡμίτομόν τι δὲ 9, γοῦν] μὲν δὲ μὲν 

οἵα. δὲ 17. τοῦ τὸν σοοἾ. 36, τούτῳ ναυϊρσο, ἰΐθπιὶ 18. 
τῷ δὲ γτὸ τὸ 21, διωβόλῳ δὲ (οουτ. “ον ϑοη8) 
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ὡς ἂν εἴποι τις τοῦ προςετυχόντος. ἔλεγον δέ τι καὶ 
τρικόλλυβον οἱ ποιηταὶ εμικρὸν νόμιεμα. 

Οἱ μέντοι τὸν βοῦν, τὸ ἐκ τοῦ τυπώματος οὕτω 13 
᾿ κληθὲν νόμιεςμα, καὶ “Ὅμηρον εἰδέναι νομίζοντες ἐν 
τῷ “ἑκατόμβοι᾽ ἐννεαβοίων.,᾽ ὡς πρὸς ἀριθμὸν δρα- ὅ 
χμῶν τὴν ἀξίαν τῶν ὅπλων ἀντιτιμώμενον, [ὡς] 
ὑποτιθέαςιν εὔηθες τοῦτο “Ομήρῳ μάρτυρι, τὴν ἀλλα- 

γὴν οὐ νομίεματι γίνεςεθαι τὸ παλαιὸν ἡγουμένῳ ἀλλ᾽ 

ἀντιδόςει τινῶν. ὡς ὅταν φῇ 

ἔνθεν ἄρ᾽ οἰνίζοντο καρηκομόωντες ᾿Αχαιοί 10 

ἄλλοι μὲν χαλκῷ. ἄλλοι δ᾽ αἴθωνι εἰδήρῳ, 

ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇει βόεςειν᾽ 

τὰς γὰρ βοῦς πρὸς τὰς ῥινοὺς ἀντιτιθείς, φανερός 13 
ἐςτι τὸ ζῷον ἀλλ᾽ οὐ τὸ νόμιεομα δηλῶν. 

Καὶ μὴν τὸ Πελοποννηςείων νόμιεμα χελώνην τι- 1 

νὲς ἠξίουν καλεῖςεθαι ἀπὸ τοῦ τυπώματος᾽ ὅθεν ἣ μὲν 

παροιμία 

τὰν ἀρετὰν καὶ τὰν ςοφίαν νικᾶντι χελῶναι, 

ἐν δὲ τοῖς Εξὐπόλιδος Εἵλωειν εἴρηται “ὀβολὸν τὸν 
καλλιχέλωνον.᾽ 20 

᾿Αλλὰ καὶ κόρη νόμιεμα παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἦν. ὡς 

Ὑπερίδης φηείν, τῷ παιδίῳ τῆς ἐν Βραυρῶνι ἱερείας 

τῶν ἀναθημάτων τι λαβόντι παραβληθῆναι λέγων ἐπὶ 

πείρᾳ ευνέςεως κόρην καὶ τετράδραχμον,. κἀπειδὴ τὸ Τό 

τετράδραχμον εἵλετο, δόξαι διακρίνειν ἤδη τὸ κέρδος 96 
ἘΡ' ἂν 

δύναςθαι. τάχα δ᾽ ἂν εἴη κόρη. ὡς Εὐριπίδης ὠνό- 

8, τὸ] τὸν δὲ 6. ἰὧὡς 5601υ81 οαὰ δὲ 77. ὑποτιθέαςιν 
ΟΒΟΥΙΡΒῚ ΡῖῸ ὑπό τι, οἱϑοὶ δαύθιῃ ὑπολαμβάνουεςιν ροϑῦ τοῦτο 

12, δὲ] μὲν δὲ 18. ἀντιθεὶς )Ὡῥὲἑ 16, καλεῖν γαι]ρο. ἡ 
μὲν] καὶ δὲ 421. μέντοι ροβί ἀλλὰ 884, δὲ 22, φηείν 
οἵα. ὔὶ 24, ροϑύ κόρην 884, εἴποις δ᾽ ἂν δὲ 

ΠΒΟΕΙΡΤ, ΜΕΤΒΟΙ,, 1- 19 
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μαςε παρθένον ἐν (κίρωνι., λέγων περὶ τῶν ἑταιρί- 
δὼν τῶν ἐν Κορίνθῳ 

καὶ τὰς μὲν ἄξῃ, πῶλον ἂν διδῷς ἕνα, 

τὰς δὲ ξυνωρίδ᾽" αἱ δὲ κἀπὶ τεττάρων 
φοιτῶςειν ἵππων ἀργυρῶν. φιλοῦςει δέ 

τὰς ἐξ ᾿Αθηνῶν παρθένους, ὅταν φέρῃς 
πολλάς. 

τὰς μὲν οὖν παρθένους λέγοι ἂν τὰς κόρας, αἷς ἐνε- 
; ΄-ὦ"ὦΟἍ » σ ᾿Ὶ [4 ἴω 9 

76 κεχάρακτο ᾿Αθηνᾶς πρόςωπον,. ὅθεν τὸ νόμιεμα τοῦτ 

10 Εὔβουλος ἐν ᾿ΑΥχίςεῃ καλεῖ ΠΠαλλάδας, πῶλον δὲ τὸ 

1ὅ 

20 

γόμιεμα τὸ Κορίνθιον. ὅτι Τήγαςον εἶχεν ἐντετυπω- 

μένον. 

᾿Αλλὰ μὴν τὴν μὲν Αἰγιναίαν δραχμὴν μείζω τῆς 

᾿Αττικῆς οὖςαν (δέκα γὰρ ὀβολοὺς ᾿Αττικοὺς ἴεχυεν) 

᾿Αθηναῖοι παχεῖαν δραχμὴν ἐκάλουν, μίςει τῶν Αἰτι- 

νητῶν Αἰγιναίαν καλεῖν μὴ θέλοντες. 

Τὸ δὲ χρυςίον, ὅτι τοῦ ἀργυρίου δεκαπλάειον ἦν. 

ςαφῶς ἄν τις ἐκ τῆς Μενάνδρου ἸΤΠΤαρακαταθήκης μά- 
θοι᾽ προεϊπὼν γὰρ 

ς΄ δλκὴν ταλάντου χρυείου ςοι, παιδίον, 
ἕεςτηκα τηρῶν. 

τ ἐπάγει μετὰ ταῦτα περὶ ταὐτοῦ λέγων 

2 

μακάριος ἐκεῖνος δέκα τάλαντα καταφαγών. 

Τὸ μέντοι τῶν ὀβολῶν ὄνομα οἱ μὲν ὅτι πάλαι 
βουπόροις ὀβελοῖς ἐχρῶντο πρὸς τὰς ἀμοιβάς, ὧν τὸ 
ὑπὸ τῇ δρακὶ πλῆθος ἐδόκει καλεῖςθαϊ δραχμή, τὰ δ᾽ 

ὀνόματα καὶ τοῦ νομίεματος μεταπεςόντος εἰς τὴν 

1, περὶ τῶν ἐν Κορίνθῳ ἑταιρουςῶν Φὲὶ 6. φέρῃ δὲ 
(ΘΟΥ̓. ϑαϊπιαδίι5) 14. οὖςαν οἴχῃ. δὲ 117. δεκαπλάειον 

ψαϊρο, δεκαςτάςειον ,ϑαϊηιαδίιιδ 86 21, ἔςτη κατηγορῶν 

11τἱ, ἐκτήσαθ᾽ ὁ γέρων ΘρῸ τηϑ]ϊτη 28, δεκατάλαντον 

δὶ 
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γῦν χρείαν ἐνέμεινεν ἐκ τῆς μνήμης τῆς παλαιᾶς" 
᾿Αριςττοτέλης δὲ ταὐτὸν λέγων ἐν (ικυωνίων πολι- 
τείᾳ «μικρόν τι καϊνοτομεῖ, ὀφελοὺς αὐτοὺς τέως 

ὠνομάεςεθαι λέγων. τοῦ μὲν ὀφέλλειν δηλοῦντος τὸ 

αὔξειν. αὐτῶν δὲ διὰ τὸ εἰς μῆκος ηὐξῆςθαι ὧδε κλη- 

θέντων. ὅθεν καὶ τὸ ὀφείλειν ὠνομάςεθαι φηεὶν οὐκ 

οἶδ᾽ ὅπως: ἐπὶ μέντοι τῶν ὀβελῶν ὑπηλλάχθαι τὸ φ 

εἰς τὸ β κατὰ ευγγένειαν. 

Βυζαντίων γε μὴν εἰδήρῳ νομιζόντων ἦν οὕτω 

καλούμενος εϊιδάρεος νόμιεμά τι λεπτόν, ὥςτε ἀντὶ 

τοῦ πρίω μοι τριῶν χαλκῶν λέγειν πρίω μοι τριῶν 

ςεἰδαρέων᾽ ὅθεν καὶ ἐν τοῖς (τράττιδος Μυρμιδόειν 

εἴρηται 

ἐν τοῖει βαλανείοις προκέλευθος ἡμέρα, 

ἁπαξάπακα γῆ. ετρατιαὶ ειἰδαρέων. 
εἰδηρῷ δὲ νομίεματι καὶ Λακεδαιμόνιοι χρῶνται. ἐκ 

πολλοῦ ὄγκου ὀλίγον δυναμένῳ ὄξει δ᾽ αὐτοῦ τὴν 
ἀκμὴν εἰς τὸ ἄτομον καταςεβεννύουειν. τοὺς μέντοι 

(ζυρακουεςείους καττιτέρῳ ποτὲ ἀντ᾽ ἀργυρίου νομίςαι 

Διονύειος κατηνάγκαςεν : καὶ τὸ νομιεμάτιον τέττα- 

ρας δραχμὰς ᾿Αττικὰς ἴεχυεν ἀντὶ μιᾶς. 
ὋὉ δὲ νοῦμμος, δοκεῖ μὲν εἶναι Ρωμαίων τοὔ- 

γομα τοῦ νομίεματος, ἔςτι δὲ ξελληνικὸν καὶ τῶν ἐν 

Ἰταλίᾳ καὶ (ικελίᾳ Δωριέων Ἐπίχαρμός τε γὰρ ἐν 
ταῖς Χύτραις φηεὶν 

ἀλλ᾽ ὅμως καλαὶ καὶ πῖοι ἄρνες. εὑρηςοῦντί μοι 

δέκα νόμους πωλᾷ᾽ τοίας γὰρ ἐντὶ τᾶς ματρός" 

καὶ πάλιν 

ῷ, ταὐτὸν] αὐτὰ ταῦτα δὲ 8, ὀφέλλους 2ὲ 10. 

εἰδήρεον «δὲ 14. τοῖς δὲ 158, ἅπαςα ἅπαξ δὲ 18. 

ἴτπατο εἰς τὸ ἄτονον 244. ὁ διείε Ἐπίχ. δαᾶ. δὲ 90. 27. 

εὑρήςουει δέ μοι καὶ νούμμους᾽ πωλατιᾶς γὰρ ἐντὶ να ]ρο, 

ΠΘΟΥΤ, εοηϊίοῖιια, οὐ «Αλγϑηβ. (418]. Ἰθοσυ, Ρ. 401) 

ΟῚ 

1ὅ 

[πο 

20 

20’ 

80 
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κᾶρυξ ἰών 
εὐθὺς πρίω μοι δέκα νόμων μόεχον καλάν' 

καὶ ᾿Αριςτοτέλης ἐν τῇ Ταραντίνων πολιτείᾳ καλεῖ- 

εθαΐ φηςει νόμιεμα παρ᾽ αὐτοῖς νοῦμμον, ἐφ᾽ οὗ ἐντε- 

ὅ τυτῶεθαι Τάραντα τὸν ΤΠΠοςειδῶνος δελφῖνι ἐποχού- 

μενον. καὶ μὴν ἐν ᾿Ακραγαντίνων πολιτείᾳ φηεὶν 
᾿Αριςτοτέλης ζΖημιοῦεθαί τινας τριάκοντα λίτρας, 

δύναςθαι δὲ τὴν λίτραν ὀβολὸν Αἰγιναῖον. ἀλλὰ 

μέντοι παρ᾽ αὐτῷ τις ἂν ἐν τῇ Ἱμεραίων πολιτείᾳ 
10 καὶ ἄλλα εὕροι (ικελικῶν νομιεμάτων ὀνόματα. οἷον 

81 οὐγκίαν. ὅπερ δύναται χαλκοῦν ἕνα. καὶ ἑξᾶντα, 

ὅπερ ἐςτὶ δύο χαλκοῖ, καὶ τριᾶντα. ὅπερ τρεῖς. καὶ 

ἡμίλιτρον. ὅπερ ἕξ. καὶ λίτραν. ἣν εἶναι ὀβολόν᾽ τὸ 

μέντοι δεκάλιτρον δύναεθαι μὲν δέκα ὀβολούς, εἶναι 

16 δὲ «τατῆρα Κορίνθιον. ὅτι δὲ καὶ τῶν κωμῳδῶν τι- 

νες τῆς λίτρας μνημονεύουειν, ἐν τοῖς περὶ «τατικῆς 

προείρηται" οὐ γὰρ οἱ Δωριεῖς μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν 

᾿Αττικῶν τινες, ὡς Δίφιλος ἐν (ικελικῷ 
οἷον ἀγοράζειν πάντα. μηδὲ ἕν δ᾽ ἔχειν. 

90 εἶ μὴ κικίννους ἀξίους λίτραιν δυοῖν. 

εὺν δὲ τῇ λίτρᾳ καὶ ἄλλα ὠνόμαςε νομιεμάτων ὀνό- 

ματα Ἐπίχαρμος ἐν Ἁρπαγαῖς᾽" 

82 ὡςπεραὶ πονηραὶ μάντιες, 

αἴἷθ᾽ ὑπονέμονται γυναῖκας μωρὰς ἂμ πεντόγκιον 

55 ἀργύριον, ἄλλαι δὲ λίτραν, αἵ δ᾽ ἀν᾽ ἡμιλίτριον 
δεχόμεναι, καὶ πάντα γινώςκοντι᾽ 

καὶ πάλιν. 

ο΄ Ὡ, νούμμων οὐ καλὴν νυϊσο, ΟΟΥΥ. “«“4ΛΡΘΉ5. 8. κα- ἢ 

λεῖεθαι ροϑὺ φηςὶ δὲ 11, διξᾶντα οὐ 12, τριξᾶντα 86 “ 

ΦαοίοΥο Ζιησογηιαηπηο απ δίξαντα οὐ τρίξαντα οοπίθοϊξ ῥτὸ 
Πρτουατα βουϊρύπτα ἕξ τάλαντα οὐ τρία τάλαντα: εὖ νἱᾶς 

ΡῬτδϑῖ. οὐἱῦ.. 19, Ἰορϑηᾶπη νἱἀθύαν μηδ᾽ ἂν ἕν δ᾽ ἔχειν 
21. ταῖς λίτραις δὲ 28--20 νἱάρ ργαρῖ, οὐἱί, 
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.- ἐτὼ γὰρ... [τό γε βαλάντιον] 

λιτροδόκᾳ λίτραν «τατῆρ᾽ ἑξάντιον [τε] πεντόγκιον. 

Ἔχει μὲν δή τι καὶ φιλόκαλον ἣ τούτων γνυεις᾽ 

ἴεως δὲ οὐδὲ ἣ χρῆεις ἄτοπος, εἰ μηδὲ τοὺς εἰγλους 
ὃ Ξενοφῶν ὄνομα βαρβαρικοῦ νομίεματος εἰπεῖν ὁ 

ἐφυλάξατο. καὶ μὴν καὶ τὸν δανάκην εἶναί τινές 
φαςει νόμιεμά τι Περεικόν: ὄνομα δὲ νομίεματος 88 

καὶ κραπαταλοΐ, εἴτε παίζων εἴτε «πουδάζων Φερε- 

κράτης ὠνόμαςεν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι᾽ λέγει δὲ 

τὸν μὲν κραπαταλὸν εἶναι ἐν ἅδου δραχμήν. ἔχειν 10 

δ᾽ αὐτὸν δύο ψωθίας, τὴν δὲ ψωθίαν εἶναι τριώβο- 
λον καὶ δύναςεθαι ὀκτιὺ κικκάβους. 

Τάχα δ᾽ ἄν τις φιλότιμον εἶναι νομίζοι καὶ τὸν 
ἐπὶ τῷ νομίεματι λόγον ἐπιζητεῖν, εἴτε Φείδων πρῶ- 
τος ὃ ᾿Αργεῖος ἔκοψε νόμιεμα, εἴτε Δημοδίκη ἣ Κυ- 1 

μαία ευνοικήςαςα Μίδᾳ τῷ Φρυγί (παῖς δ᾽ ἦν ᾿Αγα- 

μέμνονος Κυμαίων βαειλέως)., εἴτε ᾿Αθηναῖοι Ἐρι- 

χθόνιος καὶ Λύκος, εἴτε Λυδοί, καθά φήςι Ξενοφάνης, 

εἴτε Νάξιοι κατὰ τὴν ᾿Αγλωςεθένους δόξαν᾽ οὐ γὰρ 8: 

ἀξιώςει τις ἣμᾶς ἐν τῷ παρόντι πολυπραγμονεῖν. εἰ 20 

Μιτυληναῖοι μὲν (ζαπφὼ τῷ νομίεματι ἐνεχαράξαντο, 

Χῖοι δὲ “Ὅμηρον, ᾿Ἰαςεῖς δὲ παῖδα δελφῖνι ἐποχούμε- 

γον, Δαρδανεῖς δὲ ἀλεκτρυόνων μάχην. ᾿Αςπένδιοι 

δὲ παλαιςτάς, καὶ Ρηγῖνοι μὲν λαγών. Κεφαλλῆνες 

δὲ ἵππον, Θάειοι δὲ Πέρεην. ᾿Αργεῖοι δὲ μῦν᾽ οὔτε 2ῦ 
γὰρ κατὰ τὴν ὑπόθεειν τῶν βιβλίων ἡ πολυπραγμο- 

εύνη. καὶ ἄλλοις ἤδη τὰ τοιαῦτα ἔςτι ευνειλεγμένα. 

1. 2, νἱὰθ γυϑδοίδι. οὐῦ. 7. τι οὔ. ἰἄθιηατιθ Ῥοϑύ 

δὲ δᾶ, δὲ 8, κραπατάλλους δὲ 10, ἔχει δ᾽ αὐτὸς 

δὶ 11. δύο οϊποκῖιδ ῬΥο ὀκτιὼ 1ὅ. ἔγραψε “2ὲ 1 
᾿Αθηναῖοι βουρϑὶ ρύὸ γα]6. ᾿Αθηναίοις 21, ἐνεχάρατ- 
πον»: Ἔ}::: 
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ἴσως δὲ νομιςμάτων καταλόγῳ προεήκουειν οἱ Κροί- 

ςεῖοι ςτατῆρες καὶ Φιλίππειοι καὶ Δαρεικοί. καὶ τὸ 

88 Βερενίκειον νόμιεμα καὶ ᾿Αλεξάνδρειον καὶ Πτολε- 

μαϊκὸν καὶ Δημαρέτειον. ὧν τοὺς ἐπωνύμους γνω- 

5 ριζόντων ἁπάντων, ἣ Δημαρέτη Γέλωνος οὖςα γυνή, 
κατὰ τὸν πρὸς τοὺς Λίβυας πόλεμον ἀποροῦντος 

αὐτοῦ τὸν κόσμον αἰτηςαμένη παρὰ τῶν γυναικῶν. 

ευγχωνεύςαςα νόμιεμα ἐκόψατο. 

Τοῦτό γε μὴν οὐκ ἄκαιρον. ὅτι τὸ μὲν ᾿Αττικὸν 

10 τάλαντον ἑξακιεχιλίας ἐδύνατο δραχμὰς ᾿Αττικάς, τὸ 
δὲ Βαβυλώνιον ἑπτακιςχιλίας, τὸ δὲ Αἰγιναῖον μυ- 

ρίας. τὸ δὲ (ζύρων πεντακοείας καὶ τετρακιςχιλίας. 

τὸ δὲ Κιλίκων τριςχιλίας, τὸ δὲ Αἰγυπτίων πεντακο- 

είας καὶ χιλίας. ὡς πρὸς τὸν τῆς ᾿Αττικῆς δραχμῆς 

16 λογιςμόν. ὥςπερ οὖν καὶ τὰς μνᾶς τὰς ᾿Αττικάς᾽ τὸ 

μὲν ᾿Αττικὸν ἑξήκοντα μνᾶς εἶχε. τὸ δὲ Βαβυλώνιον 

ἑβδομήκοντα, τὸ δὲ Αἰγιναῖον ἑκατόν, καὶ τᾶλλα ἀνά- 
λογον. ἣ μνᾶ δὲ ὡς παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἑκατὸν εἶχε 

δραχμὰς ᾿Αττικάς, οὕτω καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις τὰς 

20 ἐπιχωρίους δυναμένας πρὸς λόγον τοῦ παρ᾽ ἑκά- 

«τοις ταλάντου κατά τε προςθήκην καὶ ὑφαίρεειν. 

81 τὸ μέντοι (ικελικὸν τάλαντον ἐλάχιετον ἴεχυεν, τὸ 

μὲν ἀρχαῖον, ὡς ᾿Αριετοτέλης λέγει, τέτταρας καὶ 

εἴκοςι τοὺς νούμμους, τὸ δὲ ὕετερον δυοκαίδεκα" δύ- 

26 ναςθαι δὲ τὸν νοῦμμον τρία ἡμιωβόλια. 

Κωλύοι δ᾽ ἂν οὐδὲν προςθεῖναι τῷ περὶ νομιςμά- 

τῶν λόγῳ καὶ διότι χρήματα μὲν εἴποιεν ἂν οἱ ᾿ἅττι- 

κοΐ, τὸ δὲ χρῆμα παρὰ μὲν αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ πράγμα- ᾿ 

1, νομιεμάτων 5οΥρϑθῖ ρτὸ ὀνομάτων 386, τῶν ὀνομά- 

τῶν δὲ 8. Βερενίκιον δὲ 4, Δημαρέτιον δὲ ΟΣ 
ἂν εἴποιεν δὲ 



Ρ προ δα 
τος ἢ κτήματος, παρὰ δὲ τοῖς Ἴωει κἀπὶ τῶν χρημά- 

των. ὥεπερ καὶ κέρματα ἀλλ᾽ οὐ κέρμα λέγειν ᾽Ἂτ- 88 
τικόν, παρὰ μέντοι τοῖς Δωριεῦει καὶ τὸ κέρμα ἐςτὶν 
εἰρημένον᾽ εὕροι δ᾽ ἄν τις αὐτὸ καὶ παρὰ τοῖς ᾿Αττι- 

κοῖς, ὥςπερ ἐν τῷ ᾿Ἄμφιδος ᾿Αμπελουργῷ “μικρόν τι ὅ 
κέρμα" καὶ παρ᾽ ᾿Αντιφάνει ἐν τῷ Κύκλωπι “ κέρμα 
γάρ τι τυγχάνω". ἐν μέντοι τῷ Φιλιππίδου Φιλευρι- 
πίδῃ 

οὗτος οἴεται 

περιςπάςειν κερμάτιον αὐτοῦ. 10 

καὶ κατακεκερματίςθαι ἐπὶ μὲν λόγου Πλάτων, ἐπὶ ὶ δὲ 
ἀργυρίου ᾿Αριετοφάνης ἐν Δαιταλεῦειν 

οὐδ᾽ ἀργύριον ἔςτιν κεκερματιςμένον, 

καὶ ἐν τοῖς (φηξὶ 89 

δραχμὴν μετ᾽ ἐμοῦ πρώην λαβών, 16 

ἐλθὼν διεκερματίζετ᾽ ἐν τοῖς ἰχθύειν. 

ἐν μέντοι-τῷ Αἰολοείκωνι τὸ μὴ ἔχειν κέρματα ἀκερ- 

ματίαν ὠνόμαςεν. ὡς δ᾽ ἐπὶ τῶν κερμάτων οἱ ἀρ- 

χαῖοι ᾿Αττικοὶ ἥκιςτα τι ἑνικῷ ἐχρῶντο, οὕτως οὐδ᾽ 

ἐπὶ τῷ ἀργυρίῳ τῷ πληθυντικῷ᾽ τἀρτύρια γὰρ ἐπὶ 20 
τοῦ ἀργυρίου ς«πανίως ἄν τις εὕροι παρ᾽ αὐτοῖς, ἐγὼ 

δ᾽ εὗρον ἐν ταῖς Νήςοις ᾿Αριετοφάνους, εἰ μὴ ὑπο- 

πτεύεται τὸ δρᾶμα ὡς [᾿Αριεςτοφάνους] οὐ γνήειον. 

ἀλλ᾽ οὔτι γε καὶ οἱ Κόλακες Εὐπόλιδος, ἐν οἷς εἶπε 90 

φοροῦειν ἁρπάζουειν ἐκ τῆς οἰκίας οΆ 

τὸ χρυςίον. τἀργύρια πορθεῖται. 

ἐν δὲ τῷ Τριφάλητι ᾿Αριςττοφάνης καὶ ἀρτγυρίδιον 

εἴρηκεν 

1, καὶ ἐπὶ δὲ δὄὅ. καὶ ροϑύ ὥςπερ 844. δὲ 7. Φι- 
λίππου δὲ 11, μὲν ἐπὶ δὲ 16. διεκερμάτιζέ μ᾽ ἐν δὲ 

19, οὐδ᾽ 6δρο, δ᾽. οοἄ. Καθμηῖ δὲ, οἵω. 86 23. ᾿Αριςτο- 
φάνους 56ο]υβιῦ 86 



» 
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ἤτουν τι τὰς γυναῖκας ἀργυρίδιον. 

τὸν δὲ νῦν χαλκὸν οἱ ᾿Αττικοὶ χαλκίον εἰώθαςι κα- 
λεῖν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἀργύρου ἀργύριον καὶ ἀπὸ τοῦ 
χρυςοῦ χρυείον᾽ ὥςπερ ᾿Αριςτοφάνης μὲν ἐν Βατρά- 

δ χοιῖς ἔφη 

οὔτε γὰρ τούτοιειν, οὖςιν οὐ κεκιβδηλευμένοις 
ἀλλὰ καλλίςτοις ἁπάντων. ὡς δοκεῖ, νομιςμάτων 

91. καὶ μόνοις ὀρθῶς κοπεῖει καὶ κεκωδωνιςμένοις, 

χρώμεθ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροϊεχαλκίοις, 
10 χθές τε καὶ πρώην κοπεῖει τῷ κακίςτῳ κόμματι᾽ 

ςαφέεςτερον δ᾽ Εὔβουλος ἐν ΤΤαμφίλῳ 

πρῶτον μὲν αὐτοῦ παραλαβὼν τὼ χαλκίω 

τὸν ἰὸν ἐκ τῆς χειρὸς ἐξεςπόγγιςεν. 

οὕτω δ᾽ ἂν καὶ ὃ Κρατῖνος ἐν ταῖς Θράτταις εἰρηκὼς 

15 εἴη τὸν χρυςὸν χρυεία᾽ 
ὅτι τοὺς κόρακας τὰἀξ Αἰγύπτου χρυςεία κλέπτοντας 

ἔπαυςαν. 
94 Οἱ μὲν οὖν χαλκοῖ νομιεμάτιον ἦν λεπτόν, ὡς ὅταν 

εἴπῃ Δημοεθένης “οὐδὲ χαλκοῦν οὐδέπω καὶ τήμε- 

90 ρὸν οὐδένα᾽. ἣ δὲ τῶν πολλῶν καὶ ἰδιωτῶν χρῆςεις 

τὸν χαλκὸν τὸ ἀργύριον λέγει. οἷον οὐκ ἔχω χαλκόν 

καὶ ὀφείλω χαλκόν. εἴρηται δὲ καὶ τοῦτο ἐν Ἐπιχάρ- 

μου Πέρεαις, ἣ 
χρυςὸν καὶ χαλκὸν ὀφείλων᾽ 

ο5 ἴεςως δὲ καὶ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς, ὅςτις βιάζοιτο ἕκαὶ 
γὰρ εἰ τὸ παρ᾽ ᾿Αριςτοφάνει ἐν ταῖς Ἐκκληςιαζούςαις 

τὸ νόμιςμα δηλοῖ. ὅταν φῇ 
μεςτὴν ἀπῆρα τὴν γνάθον χαλκῶν ἔχων, 

935 ἀλλὰ τὸ μετὰ ταῦτά ἐςτ᾽ ἀναμφίβολον., 

19. εἴποι δὲ 99 ἔχει δὲ 8, Ἰορε ἴεως δὲ κἂν --, 
ὅςτις βιάζοιτο, κατηγοροῖ τὸ παρ᾽ ᾽Ἄρ. --- δηλοῦν (ν. ρῥγϑοῖ.) 

29, ἀμφίβολον νυ]ρὸ 

κοὐ δὴ 



Ν 
ΡΝ  ὙΨΝ ἘἘ ως ΝΝ ἐκ ὦ» ὡ: ες δα" 

ἜΣ ΠΠ Π  ἐ 

ἀνέκραγ᾽ ὃ κῆρυξ μὴ δέχεεθαι μηδένα 
χαλκὸν τὸ λοιπόν " ἀργύρῳ γὰρ χρώμεθα. 

Θουκυδίδης μὲν δὴ καὶ ςτατῆράς τινας Φωκαΐτας 

κέκληκεν. ἦν δέ τι καὶ νομίεματος εἶδος οὕτως ὄνο- 

μαζόμενον᾽ φηεὶ γοῦν ἐν τοῖς ᾿Αποφθέγμαειν ὃ Καλ- 

λιςθένης ὕπ᾽ Εὐβούλου τοῦ ᾿Αταρνεΐτου τὸν ποιητὴν 
Περεῖνον ἀμελούμενον εἰς Μιτυλήνην ἀπελθόντα 

θαὐμάζοντι γράψαι διότι τὰς Φωκαΐδας, ἃς ἔχων 
ἦλθεν. ἥδιον ἐν Μιτυλήνῃ μᾶλλον ἢ ἐν ᾿Ατάρνῃ κατ- 

αλλάττει. 

09, Εα οὐμιδάθην οσαρῆία περὶ ςτατικῆς (4, 178-- 178). 

(ὕΙ46 Ρ170]. 8 96.) 

χα Τὰ δὲ ὀνομαζόμενα ςταθμία εταθμὰ ἐπίεταθμα 

καὶ «τάειμα ὠνόμαςε Κηφιςόδωρος ὃ κωμικός. ετα- 

τῆρα δὲ οἱ τῆς κωμῳδίας ποιηταὶ τὴν λίτραν λέγου- 
εἰν τὴν μὲν γὰρ λίτραν εἰρήκαειν οἱ (ικελικοὶ κωυμῳ- 

δοί, δίκελλαν δὲ πενταςτάτηρον ζωεικράτης ἐν Πα- 

ρακαταθήκῃ τὴν πεντάλιτρον. ὃ δὲ χρυςοῦς «τατὴρ 

δύο ἦγε δραχμὰς ᾿Αττικάς, τὸ δὲ τάλαντον τρεῖς χρυ- 
ςοῦς. καὶ μὴν οἵ γε Δωριεῖς ποιηταὶ τὴν λίτραν ποτὲ 

10 

179 

1ὅ 

20 

μὲν νόμιεμά τι λεπτὸν λέγουειν. οἷον ὅταν (ζώφρων 114 
ἐν τοῖς Γυναικείοις μίμοις λέγῃ ὅτι ὃ μιςθὸς δεκάλι- 

τρον, καὶ πάλιν ἐν τοῖς ᾿Ανδρείοις" “εὗςαι δ᾽ οὐδὲ 
τὰς δύο λίτρας δύναμαι. ποτὲ δὲ ςταθμόν τινα, ὡς 

Δεινόλοχος ἐν Μηδείᾳ᾽ “τετταρακονταλίτρους "τινὶ 

γεανίεκῳ πέδας. ᾿Αριετοτέλης δὲ ἐν μὲν ᾿Ακραγαν- 
τίνων πολιτείᾳ προειπιὺν ὡς ἐζημίουν πεντήκοντα 

0. ᾿Αταρνίτου δὲ ἷ 

18, «ςταθμὰ ςτάειμα καὶ ἐπίεταθμα δὲ 19, ἦγε] εἶχε 

δὶ 88. τετταράκοντα λίτρους δὲ 206, ἐν] ἐπὶ δὲ 27. 
ἐζημοῦντο δὲ 

2ὅ 
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λίτρας ἐπάγει" “ἣ δὲ λίτρα δύναται ὀβολὸν Αἰτι- 

ναῖον. ἐν δὲ Ἱμεραίων πολιτείᾳ φηεὶν ὡς οἱ (ικελιῶ- 

116 ταῖ τοὺς μὲν δύο χαλκοῦς ἑξᾶντα καλοῦςει, τὸν δὲ 

ἕνα οὐγκίαν. τοὺς δὲ τρεῖς τριᾶντα. τοὺς δὲ ἕξ ἣμί- 

ὅ λιτρον, τὸν δὲ ὀβολὸν λίτραν, τὸν δὲ Κορίνθιον 

«τατῆρα δεκάλιτρον, ὅτι δέκα ὀβολοὺς δύναται. ἔνιοι 
δὲ καὶ τῶν ᾿Αθήνηει κωμῳδούντων τῶν νέων. οἷον 

Φιλήμων ἐν (ικελικῷ καὶ ἸΤοςείδιππος ἐν Γαλάτῃ, 

λίτρας μνημονεύουειν. 

10 Καὶ ἕβδομον δὲ ἡμιτάλαντον καὶ τρίτον ἡμιτάλαν- 

τον καὶ τὰ τοιαῦτα «ςτατικῇ ἂν προςήκοι, ὥςπερ καὶ 

ἣ κρεωςτάθμη. 

94, Αγϊϑίοίοϊες αἰλογιηγιο ἐοδἰμμοηΐα (6 Ἰαϊθηἴο αὖ 
ἑἡηογργοἴδις Πομιογὲ αἰζαΐα. 

1ὅ (γ146 Ῥιο]. 8 97.) 

1, κα Λύων ὃ ᾿Αριςτοτέλης τὸ τάλαντον οὔτε ἴεον 
φηςὶ τότε καὶ νῦν εἶναι οὔτε ἀφωριοςμένῳ χρῆεθαι 

«ταθμῷ. ἀλλὰ μέτρον τι μόνον εἶναι, ὡς καὶ φιάλη 

ςχῆμά τι ἀφωριςμένον οὐκ ἔχον «ταθμόν. μέτρον δέ 

20 τι. καὶ τὸ τάλαντον δὲ μέτρον τί ἐςτι, ποςὸν δὲ οὐ- 

κέτι ἀφωριςμένον. 

2, χτὸ τάλαντον ὃ μὲν ᾿Αριςτοτέλης ἄλλως ἐξη- 

γεῖται καὶ εὑρήςεις τοῦτο ἔμπροςθεν [ἐν τῷ νΊ εἰς 

τὸν οὕτως ἔχοντα ςτίχον: ᾿ὡς φάτο, Μηριόνης δὲ 

26 θοῷ ἀτάλαντος "Αρηι.᾽ 

ῶ, μὲν ροϑβύ οἱ 8ε4ἃ., 1Ιάδπι ροϑὲ τοὺς οὐ, δὲ 
10. ὅομο]. Β δᾶ 1]. Β 169 19. ἀφωριςμένον ἔχον 

«ταθμόν, μέτρον δ᾽ οὐκέτι γι]ρο οὑπὶ οοα,; ΟΟΥΤ. ἤοδ86 

Αὐὶϑῦ, Ῥβϑαάορῖρυ. Ρ. 1δὅ 22, ὅοΠο]. ΒῚ, δᾶ 1]. Ε ὅτθ; 
οοηξ, 086 1... 28. ἐν τῷ ν΄ οτι. Β (οϑὺ Ν 290) 

ΡΨ ῃᾳΨῸΨΌΡΝΝ »" 



τὴ τ χορ δ, 
ς 8. χ Φηεὶν οὖν ὁ ᾿Αριετοτέλης μὴ εἶναι τὸ τάλαν- 

τον ὡριεμένον ποςόν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἥςςονος καὶ μεί- 

ζονος λαμβάνεςθαι: νῦν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου 
λαμβάνεται. ἐν δὲ ταῖς λιταῖς ὡς μεῖζον. εἶχε δὲ 

ποτὲ μὲν ἑκατὸν δραχμάς, ποτὲ δὲ πεντήκοντα, ποτὲ 

δὲ λ΄, ποτὲ εἰκοειτέςςαρας,. ποτὲ δ᾽, ὥς φηει Τίμαιος, 
καὶ τὸ τελευταῖον μίαν. : 

4. χα Τὸ δὲ τάλαντον νῦν μὲν ρκ΄ δραχμὰς ἔχει" 

τὸ δὲ παλαιὸν ὃ μὲν ΠΠολέμαρχος δ΄ δραχμῶν. Θεό- 

φραετος δὲ ιδ΄, Τίμαιος δὲ κδ΄. 
ὃ, χὋὉ δὲ ΤΤορφύριος καὶ αὐτὸς ἀτάλαντον λέγων 

τὸν ἴςον, ἄλλως τὴν λέξιν καθίετηςι δεικνύων ἄνιςον 

μὲν εἶναι παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ τάλαντον, ὡς πολ- 
λαχοῦ φαίνεται, ἀτάλαντον δὲ ἐντεῦθεν νοεῖςθαι τὸν 

μὴ κατὰ τὸ τάλαντον ἄνιςον ἀλλὰ τῆς ἐκείνου ἐξςτε- 

ρημένον ἀνιεότητος. 

6. κἸἸετέον δὲ ὅτι ἀόριςτον., ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐρ- 

ρέθη. τὸ τάλαντον παρὰ τοῖς παλαιοῖς, καθὰ καὶ Πορ- 

φύριος καὶ ἄλλοι ἀπέδειξαν. ἐπεὶ καὶ παρ᾽ ᾿Αττίκοῖς 

μὲν ὕετερον εἰς ἑξακιςχιλίους ε«τατῆρας αὐτὸ περιέετη, 

τὸ δὲ Μακεδονικὸν τάλαντον τρεῖς ἦἤςαν χρύεινοι. 

Δίφιλος δέ πού φηςειν ἀργυρίου βραχύ τι τάλαντον. 

παρ᾽ ἄλλοις δὲ τάλαντον αἱ ἑκατὸν εἰκοειτέεςαρες 
δραχμαί. οὕτως ἀνίςεως εἶχε. 

{. «Ὁ δὲ Διόδωρος ἐν τῷ περὶ ς«ταθμῶν᾽ 'τάλαν- 
τόν ἐςτι μνῶν ξ΄, ἣ δὲ μνᾶ δραχμῶν ρ΄. ἣ δὲ δραχμὴ 

ὀβολῶν ς΄, ὃ δὲ ὀβολὸς χαλκῶν η΄, ὃ δὲ χαλκοῦς 
λεπτῶν ζ΄. τὸ τάλαντον δὲ τὸ νῦν λεγόμενον ᾿Ατ- 

1. ὅο}0]. Β δᾶ 11. Ψ 2609 4, λιταῖς ΞξΞ |.122 8. 

5ΟΠΟΙ]. Α δᾶ 11. Ψ 2609 11, Ἐπδίβίῃ. δᾶ 1]. ρ. 196 (θοηΐ. 
Ποδ6 1. ο.) 17. Ἰάϑια ρ. 740 21. Μακεδονικὸν] ᾿ἱπηπι0 

(ικελικόν δ. ὅομο]. ΒΙ, δὰ 1]. Ε ὅτ6 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 



10 

1ὅ 

20 

900 ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ [95] 

τικόν᾽ παρὰ δὲ (ικελιώταις τὸ μὲν ἀρχαῖον ἦν νούμ- 
μων κδ΄, νῦν δὲ ιβ΄. δύναται δὲ ὃ νοῦμμος τρία ἥμιω- 
βόλια. ὡς ἐν τοῖς περὶ ζῴώφρονος ᾿Απολλόδωρος. ἐκ 

τῶν Διογενιανοῦ τῆς ἐπιτομῆς Ἑλληνικῶν ὀνο- 
μάτων. 

90, γνασηιοηίμηι Αἰοααπάγεε ἀποημηνὲ 6 ἰαϊθηίὶ5 

οἰ ἀδηαγῖο. 

(γ146 ργο]. 8 99.) 

Περὶ ταλάντων. 

1. ἸΤᾶν τάλαντον ἰδίας ἔχει μνᾶς ξ΄, ἣ δὲ μνᾶ 
«τατῆρας κε΄: ὃ δὲ «τατὴρ δραχμάς, αἵ εἷςιν ὁλκαί, 

δ΄, ἔχει οὖν τὸ τάλαντον μνᾶς μὲν ξ΄, «τατῆρας δὲ 
φ΄, δραχμὰς δὲ 5. ἣ δὲ δραχμὴ ὀβολοὺς ἔχει ς΄, ὁ 

δὲ ὀβολὸς χαλκοῦς η΄. ἔχει οὖν ἣ δραχμὴ χαλκοῦς μη΄. 
2, Τὸ ᾿Αττικὸν τάλαντον ἰςεοςτάειον μὲν τῶ Πτο- 

λεμαϊκῷ καὶ ᾿Αντιοχικῷ καὶ ἰςεάριθμον ἐν πᾶςει, δυνά- 

μει δὲ τοῦ μὲν Πτολεμαϊκοῦ κατὰ τὸ νόμιεςμα τετρα- 

πλάειον, ἐπίτριτον δὲ τοῦ ᾿Αντιοχικοῦ, τιὺ δὲ Τυρίῳ 

ἴςον. ἀναλόγως δὲ τῇ περὶ τὸ τάλαντον εἰρημένῃ 

διαφορᾷ καὶ τἄλλα παραληφθήςεται᾽" μνᾶ τε γὰρ μνᾶς 

καὶ «τατὴρ ςτατῆρος καὶ δραχμὴ δραχμῆς ταὐτὰ διοί- 

ςει ὅςην αἱρεῖ ἐπὶ τοῦτο διαφοράν. 

1. νούμμων] μνῶν 1101] 2, ὁ νοῦμμος] 515 οοΥγοχὶ 

γα]. εἶναι (οογγτιρίαμι ὁχ ὁ νοῦ) 
9, ΠΠερὶ ταλάντων] ἸΤερὶ μέτρων καὶ ς«ταθμῶν ὀνομα- 

είἰας ῬΡ, Ι1ῖὶἄφιι δαάϊίο Ἥρωνος Μ, αἱ τῶν μέτρων καὶ 
ςταθμῶν ὀνομαείαι Ν 12, μὲν οἴη. ϑοᾶϊ. Ρ. 48 1Ὁ: 

τῶν ἸΤτολεμαϊκῶν καὶ ᾿Αντιοχικῶν 100] 17. τετραπλά- 

οἴον] τριπλάειον οοηΐϊ. ϑοαϊ. Ρ. 48 20, τἄλλα ῬΡ ,οαὶ., 

τὰ ἄλλα ΜΝ τε] δὲ ῬΡ 21, ροϑὺ δραχμὴ «44. τε 

ῬΡΜ ϑεαϊ. ρ. 44 δραχμῆς] δραχμῶν Ν 22, αἱρεῖ εαΐ., 
αἵρει ῬΌΝ, αἴρει Μ ταὐτὰ 7Π]οριηιδθη. Ρ, 80, ταῦτα 110 τ] 



Ὁ ΆΣ 

: [95] ᾿ τς τονε, χρυ Ὑ 

9. Οἶδα δὲ καὶ ξυλικὸν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τάλαντον 
ἕτερον, ὃ μνᾶς μὲν ἰδίας ἔχει ξ΄. ἑξαπλάειον δὲ εχε- 
δὸν τῷ τοῦ νομίεματος ἀριθμῷ τὸ δὲ ἐν ᾿Αλεξαν- 

δρείᾳ ξυλικὸν τῷ πέμπτῳ διαφέρει πρὸς τὸ προειρη-. 

μένον ἐπιχώριον περιττεῦον. 

4, Τὸ δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ τάλαντον ἴςον λον 

τῷ μετὰ ταῦτα Δαρεικῷ. ἄγει οὖν τὸ χρυςοῦν τά- 

λαντον ᾿Αττικὰς δραχμὰς β΄, γράμματα ς΄, τετάρτας 

δηλαδὴ τεςςάρεις. 

ἢ, Οὐ λανθάνει δέ με καὶ τῶν δραχμῶν εἶναι 

- πλείους διαφοράς᾽ τήν τε γὰρ Αἰγιναίαν καὶ τὴν Ῥο- 

δίαν μνᾶν τῆς Πτολεμαϊκῆς εἶναι πενταπλάειον, ἕξα- 

πλάειον δὲ τὴν νηςιωτικὴν οὕτω προςαγορευομένην. 

0, Τῇ οὖν ᾿Αττικῇ πρός τε «εταθμὸν καὶ νόμιεμα 

χρηςτέον, ἰςοδύναμος γάρ ἐςτι καὶ ἰςοςτάειος τῇ ᾿ἴτα- 

λικῇ μνᾶ, «τατήρων δ᾽ ἐςτὶν κε΄. ἣ δὲ ᾿Ιταλικὴ λίτρα 

«τατήρων κδ΄. αἱ δὲ λοιπαὶ μναῖ διάφοροι. 

. Ἢ λίτρα ποιεῖ οὐγγίας ιβ΄ καὶ ἣ οὐγγία ὃρα- 

χμὰς η΄. ἣ δὲ δραχμὴ γραμμάτων ἐεςτὶ γ΄. τὸ γράμμα 

ὀβολοὶ β΄. πάλιν τὸ γράμμα ψεμμῶν γ΄. ὃ θέρμος 

κερατίων β΄.. ὧς εἶναι τὴν λίτραν δραχμῶν α-ς΄. αἱ 
ποιοῦςι κεράτια αἀψκη΄. γίνεται οὖν τὸ τάλαντον 

1. ᾿Αντιοχίᾳῳ ΡῸΝ 2. ἔχει μὲν ἰδίας Ν 8, τὸ δὲ] 
τό τε ΜΝ δαὶ. Ρ. 44, ὅτε ΡΡ ᾿Αλεξανδρίᾳ Ν᾽ 4. εἶ- 
ρημένον Ν 7. χρυςοῦ οοῃΐϊ, ϑοαί. ρ. 3 8, δύοΜ 9. 
τεςςἄρεις] [β΄ ϑαῖνι. Ἐοέαί, Ρ. 828, 11]. τεῦ δὲ ῬΡΡ αἶγι- 
νέαν ΜΝ 12. ἑξαπλαςείαν ΜΝ ϑ0αϊ. ». 46 18. προς- 
αγορεύομεν Ν 14, νομίεματα Ν 10. «τατήρων δ᾽ 

ἐςτὶν] «τατήρων ἐςτὶν ῬΌΡΜ, ἣ «τατήρων ἐςτὶν Ν, «τατή- 

ρων γάρ ἐςτι ϑεοαϊ. Ρ. 85. 46 λῦτρα Ν 11. διάφοραι 

ΤΌ τὶ 19. δραχμὴ] γραμμὴ Ἐν τὸ γράμμα ἀϑαὰ6 δα 

ψεμμῶν ΥἹ καὶ τὸ γράμμα θερμῶν τριῶν τ᾿ 20, καὶ ὁ 

θέρμος ῬΡ 22. γίνονται Μ 

16 

20 



σι 

10 

1ὅ 

20 

902 ἘΧ τε ΔῸΣ αν [906] 

λιτρῶν ξβ΄ 5 ἐν νομίεματι. τὸ δὲ ξυλικὸν ἐν ἍἌντιο- 

χείᾳ τάλαντόν ἐςτι λιτρῶν τοε΄. 

ὃ, Διαιρεῖται δὲ ἐκ περιουείας καὶ τὸ δηνάριον 

κατὰ Ρωμαίους εἰς μέρη αρνβ΄. ἔχει γὰρ τροπαϊκὰ 

β΄, νούμμους δ΄, ἀςςάρια ις΄. ὃ δὲ νοῦμμος οὐγγίαν 
ἔχει τῷ ς«ταθμῷ. Τὸ ἀςςάριον διαιρεῖται εἴς τε 5 καὶ 

Υ΄ καὶ δ΄ καὶ ς΄΄ καὶ η΄ καὶ θ΄ καὶ τ΄ καὶ τα" καὶ ιβ΄ μι 
ις΄ καὶ ιη΄ καὶ κδ΄ καὶ λς΄΄ καὶ μ΄ καὶ ν΄ καὶ οβ΄. τ 
δὲ μέρη ταῦτα ἰδίας ὀνομαείας ἔχει παρὰ τοῖς Ῥω. 
μαίοις λογιςταῖς. 

90. Ργναφηινοηίμηιν ϑαποῖέ Ἠααϊηνὴ. 

(γτι46 ρτῸ]. 8 100.) 

Τοῦ ἁγίου Μαξίμου περὶ τῆς τιμῆς τῶν λ΄ ἀργυρίων 

ὧν ἔλαβεν Ἰούδας ὑπὲρ προδοείας τοῦ Χριςτοῦ. 

Λεπτὰ καλοῦνται τὰ ἀςεςάρια ἤγουν τὰ νουμμία. 

ἑξήκοντα δὲ ἀςςαρίων ὑπῆρχε τότε τὸ δηνάριον. ἑκα- 

τὸν δὲ δηναρίων ὁ ἄργυρος. καὶ πέπραται ὃ κύριος 

εἰς τριάκοντα ἀργύρια. ἅτινα ευνάγονται τριςχίλια 

δηνάρια, γινόμενα ἐν χρυςῷ νομίεματα ρ΄. καὶ τὰ μὲν 

ρ΄ νομίεματα ἔχουςι Ὑ δηνάρια τὸ γὰρ ἕν νόμιεμα 

δηνάρια λ΄. ὃ δὲ εἷς ἄργυρος ἔχει δηνάρια ρ΄, γινό- 

1. λίτρας ῬΟΜ 4. αρνβ΄ ϑαίνι. Βοξαΐ, ρ. 19 (6χ ν6»- 
ϑίοτθ [αΐ.) αενβ΄ 1101: τροπαϊκὰ β΄ μέρη ιβ΄ 1 τὶ, φουτ. 

δα ὅ. οὐγγίας 1101], οοΥγ. ϑβαὶ 71. η΄ καὶ] υ(συὐ Ν᾽ (6816 
Μαϊοὺ 8. καὶ οβ΄ οι. ῬΡΡ τὰ δὲ] καὶ τὰ ῬΡ 

18. Τοῦ οἵα. Β περὶ τῆς τιμῆς ἀϑαι6 δᾶ Χριςτοῦ 

οἵα. 7.6} 1ὅ, Λ χοϑ!!ααθθαὰθ ῤξογϑθ ἀπο18165 ογϑπαθ- 

τυμῦ ἴῃ ἃ ἥ οὉμμία Α 17. κύριος] Κίς ΑΒ 19. 

νομίεματα] ΝΙΝ (864 ἢδθο ἴῃ ὑμθτη ὀοπιέχϑοἑε) ΑΒ (ἰδθιι 

ἰηΐγα γ5. 20. 1. 2), ΝῚ ΖΩ͂ 20. νόμιςμα] Ν Α 



[89 } Ὁ 5 9Ὲ ΝΌΜΜΙΒ. “ἧς ὲ 0. 

μενα νομίεματα Υ΄ τρίτον ὥςτε τὰ γ΄ ἀργύρια ποιοῦει 

γομίεματα τ΄, καὶ τὰ τριάκοντα νομίεματα ἑκατόν. 

917, Ψαγία βαφηιοηΐα περὶ «ταθμῶν οὐξαία ἃ 

ϑαϊηναξδῖο. 

(γ48. ρυο]. 8 101.) ε 

1. Ὀβολὸς ὁ ἐξ ἀργύρου ἄγει γράμματα τρία. 

δλκὴ ἄγει γράμματα τρία. ὃ είκλος ὃ ἅγιος ἄγει 

γράμματα δώδεκα. 
2, Ὃ «ςτατὴρ νομίεματα τρία, ὅ ἐςετι δραχμαὶ δύο, 

ὃ καὶ καλεῖται κοδράντης. 10 

9. Βαλλάντιον παρὰ τὸ βάλλειν. ἔςτι δὲ «ταθμὸς 

τὸ βαλλάντιον. ὃ καὶ φόλλις, δηναρίων ρν΄. 

4, Τὸ λεπτότατον τοῦ χαλκοῦ νόμιεμα κοδράντην 

Ῥωμαῖοι καλοῦει. 

Ὁ, Ὀβολὸς ὁ ἐξ ἀργύρου ἄγει γράμματα τρία᾽ 1ὅ 
, ὁμοίως καὶ ἀπὸ ειἰδήρου καὶ ἄλλος ὀβολὸς καὶ ἐν 

ἀργυρίοις ἐτετύπωτο᾽ ὄγδοον δὲ ἦν καὶ οὗτος τῆς 
οὐγκίας. 

06. Ὁ κοδράντης καλεῖται είκλον. ἔςτι δὲ τέταρ- 

τον τῆς οὐγκίας. 20 

. Λεπτόν ἐςτι «ταθμίον οὐγκίας τὸ τέταρτον, 

2, τριάκοντα] Χ' Β, Λ΄ ΖΩ͂ 

6. δα Οοπῃΐ, Ρ. 91: ᾿γαρφηιοτπέμηι υδέιδ ἱποογίΐ περὶ στα- 
ϑμῶν: ὀβολὸς οὐ οδἴ.,) ααδθ βἰπη]πῖα βαμύ 115 αἀπ86 6 οοᾷ, 

ψίμπαο. ἴῃ ΡΓῸ]. 8 89 δχβου 5: ΠῚ 9. Οοπέ, Ρ. 99, 66. 

Ῥ. 2Δὖῦ 10. κοδράντης Ηοΐ. ρ». 258, κουαδράντης Οοπῃΐ. Ρ. 99 
11. Οοπΐῇ. Ρ». 102: οοῃΐ, οοα. ὙιΠαΟΌ. ΡΥ]. 8 89 15. τὸ] 

τι δα 18, Οοηΐ. Ρ. 106 κουαδράντην 86 15, Τ᾿ οζ, 

Ῥ. 24: σοῃῆ, ἔτ, 82, 42 19, ποῖ, Ρ. 2ὅ: ἴπ υδἱογὶ ἤαγ- 
πιϑηίο ἱποονϊ: ὁ στατὴρ (οὐ οοἰοτα: γἱᾶθ 8 2), 171η αἴΐο ὁ 
κοδράντης εἴς. ἔςτι] ἐτὶ 84 21, Βοῦ, Ρ. 88: 77είκπιϑ 

ἐΣ Ὁ Ξρυδθας αν ΕΘ Στ Ὲ 
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804 ᾿ἀρρλ θην τα, τὸ ρος [98] 

περὶ οὗ ὃ κύριος λέγει" “οὐχὶ δύο ςτρουθία ἀεςςαρίου 

πωλεῖται; ὅἅςςαρ δὲ ἐβραϊετὶ ἠλαττωμένον καλεῖται. 

ὃ, ᾿Οβολὸς οὐκ ἐξ ἀργύρου. ἀλλ᾽ ἀπὸ εἰδήρου 

πεποιημένος ἄγει γράμματα τρία. 
9. κα Τὸ δὲ τάλαντον λέγεται ς. 

10. Κοδράντης νοῦμμος ἄγων γράμματα ς΄. λεπτὸν 

ἄγει γράμματα τρία. 

11, “ἕν ἀςςάριον «ταθμὸς γραμμάτων ἕξ. δίδρα- 

χμον γραμμάτων ἕξ. 

Οϑ, Πιοσὲ 6 ἰοαϊοὶς ὑοίογς ἰοοίαμιομἴ οὐαϊ α 

ΐ ϑαϊηκαδίο. 

(146 ρυο]. 8 101.) 

1, Εἴκλον ὀβολοὶ τέεςαρες. ὃ δὲ Θεοδώρητος ἐν 
“ ἢ ; 

τοῖς ἀπόροις τῆς γραφῆς λέγει είκλον κ΄ ὀβολούς. 

2, (τατὴρ ἔχει ς«ταθμὸν ἡμιούγγιον. ἐπὶ δὲ ἀργυ- 

ρίου εἴκοςει ὀβολούς. 

ὃ. ᾿Αςςάριον τοῦ χαλκοῦ, φόλλεως τὸ τέταρτον. 

ἀςςάριον τοῦ ἀργύρου, «εταθμὸς γραμμάτων ἕξ. 

εἰ ορίϊηνιμπι [γασπιοηίι ἀνέκδοτον ἀὲ Ῥοπάογίδιιδ: λεπτὸν 
ἐστὶ εἴα, εςταθμίον] 1656 ς«ταθμῷ 060]]. Ρ. 259, 3 οὕτὰ «απ. 

8. ἜοΥ, Ὁ. 87: δοπῖ, Τ ξιθῶ, 42 ὅ, οἵ, Ὁ. 89: Ζηο- 

ἡγήτι5 (6 ροπαογίϑιι: τόδε τάλαντον λέγεται ἐξακισχίλιον᾽" 
φιοΐ υϑγϑιιηι ἱέα δωργ δϑϑιώπ ἵπ υεέονὶ ἰἰδγο γϑρογὶ, ς 0. 

Ποῦ, Ρ. ὃὅ: διδοῦϊις περὶ σταϑμῶν" κοδράντης οἴο., αὶ 
ἴῃ ἘπΒΘΌϊο ϑποίΐοτο δἤθυθηᾶο οὐγδνιβθα νἱαθῦαν (Υ. Ρ10]. 

8. 92 δάῃ. 1) 8, Οοπῇ, ρ. 98: αγαθοὶ περὶ σταϑμῶν: 
ἕν οἱό, 

18, Οοηΐ, Ρ. 91: υδέι5 Ζιϑωῖΐοσοη ηιαπιδογίρέμηι: σίκλον 

οἴσ., ὅπη 1014. Ρ. 100: Ζιοαΐοοπ υδίϊδ υδέογὶδ ἐθϑέαηιθΉ τὶ, 

Σιίκλον οἴο,, ἴέοηι;: στατὴρ οἷο. (8 2) 14, κ΄ δα ν. 91, 
εἴκοςι Ρ. 100 117, Οοηξ, Ρ. 98, Βιδῖ, ρ. 79 

δλλω 



ΕΝ  ΦΟ Υ ΡΤ ΑΦΥ,,  ν  ν σὰι. υγοιχ Ὁ ἢ ᾿, ον ΤΑΙ ΠΝ. 
. , πότῳ δ ΣθΝ ς γώ, ἐΕτδι λοι, κὰν ἀδλε νον ΥῊΜ Ὁ" 

τος ες ον ΡΕ ΝΟΝΜΙΒ.Ος 805 

4, Κοδράντης «εκοταςμὸς ἢ λεπτὰ δύο ἢ τὸ ἔςχα- 
ἕον τοῦ λεπτοῦ ἢ ἣ πρᾶξις καὶ αὐτὸ τὸ ἐνθύμημα. 

Ὁ, Δηνάριον εταθμίζει λίτραν μίαν. οὐγκίας τρεῖς. 

0. Λεπτόν ἐςτι «ταθμὸς οὐγκίας τέταρτον. 

(. ᾿Αςςάριον τοῦ χαλκοῦ φόλλεως τὸ τέταρτον. 
ἀςςάριον ἐξ ἀργύρου λεπτῶν ἑπτά (ξξ). 

00, ϑὠρμήϊα ὁ οοαϊοο Βιαοηδὲ ργοίαίω ὦ (αηλον αγῖο. 

(γ1:46 ργοὶ]. 8 102,-.1.) 

1. Ἢ λίτρα ἔχει οὐγγίας ιβ΄. Ἑβραῖοι δὲ τὴν οὐγ- 
γίαν μερίζοντες ἄλλοις ὀνόμαειν αὐτὴν κεκλήκαειν᾽ 

τὸ γὰρ ἥμιου τῆς οὐγγίας «τατῆρα ἐκάλεςαν διὰ τοῦ 

ἐξαμφοτέρως τοῦ ζυγοῦ τὰς πλάςτιγγας ἰςορροπεῖν, 

τοῦ ἡμίεεως τῆς οὐγγίας ἐν ἑκατέροις τοῖς μέρεειν 

ἐπιτιθεμένου᾽ ὅθεν τῇ ἰςορροπίᾳ τοῦ κανόνος κατὰ 

τὴν τοῦ ζυγοῦ ἰςότητα «τατὴρ ἐπεκλήθη. 

2, Ἔχει δὲ ὃ «τατὴρ ἥμιευ τῆς οὐγγίας, είκλους 

δύο. 

ὃ. Πάλιν δὲ τὸ είκλον. ὅ ἐςτιν ἥμιευ τοῦ ςτατῆ- 

ρος, τέταρτον τῆς οὐγγίας, ἔχει λεπτὰ κ΄. 

4, Τὸ δὲ λεπτὸν ὁλκῆς μιᾶς ἐςτιν δέκατον. ὀγδοη- 2 

κοςτὸν τῆς οὐγγίας,. παρά τιει δὲ καὶ ὀβολὸς καλεῖ- 
..-.. οἷς... 

1. πο. ν. 28: ζγζείιβ ᾿ϑωΐσοη ψιοα εδὲ ἐπ βιἰδιϊοέλδοα 

οσία ποπάμηι οαϊέιι: Κοδράντης οἴο. ὃ. ΠΘΕ Ὁ: τ5: 

ἰἄδηι ἴηι αἰΐο Πιοαῖοο υϑέογὶ πιϊμὲ ἰδοίιηι ὁ5ὲ: δηνάριον οἴς. 
4, Β δῇ, ρ. 80: ἰοσίξιν" ἴπ {8 Ζοαϊοῖς: λεπτὸν ἐστὶ εἴς. ὅ. 

δῖ, ρ. 80: ἑίωα ἵπ αἴΐο Ζιραῖοο βογίρέιπ γϑρεγῖ: ἀσσάριον 

τοῦ χαλκοῦ -- ἕπτα. ἴη αἴϊῖί6 λεπτῶν ἕξ. 
18. ἡμιςεέως ὕαπι 20. ροβῦ λεπτὸν δδύθυι βου ρο- 

βαἰῦ απ ὀγδόου ὕαηι; οοῃίγα ϑαϊπιαδίιια ΒΝ 6 ἢ, Ρ. 38: πὸ 

δα (δια θυυ νου) 66; υδέὲογὶ οοαϊοα δῖ οογγίσεπάα ἀ586- 

γίμιιιδ : Ἔχει δὲ ὁ «ςτατὴρ --- ἔχει λεπτὰ δύο. τὸ δὲ λεπτὸν 

. ὁλκὴ μία ἐςτίν, ὄγδοον τῆς οὐγκίας --- καλεῖται. 

ΒΟΒΙΡΤ, ΜΕΎΒΟΙ,. 1. 20 
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ται. ἐδίδου δέ τις δύο ὀβολοὺς καὶ ἐλάμβανεν ἄρτον 
ἢ ἕτερόν τι πρὸς διατροφήν᾽ διὸ ἐν Ἱεροςολύμοις ἐν 
τῷ ναῷ οἱ κερματιεταὶ ἐκαθέζοντο οἱ καλούμενοι 
κολλυβιςταίΐ, ὧν κατέετρεψεν ὃ κύριος τὰς τραπέζας. 

ὃ, οἵτινες τὸ κληθὲν νόμιεμα παρὰ τοῖς βαειλεῦ- 

ειν --- ἀργύρεος δὲ καλούμενος διὰ τὸ ἐξ ἀργυρίου 

τότε τετύφθαι εἰκόνα ἔχων βαειλικήν ---- μέγα μὲν 

εἶναι τῷ χαράγματι καὶ τῇ ὁλκῇ, ὃ ἐκλήθη ἀργυροῦς, 

ὥςτε ἔχειν αὐτὸν δηνάρια ρ΄, ἕκαςτον δὲ δηνάριον 

ἔχειν ἀςεςάρια ξ΄. τὸν δὲ ἀποφερόμενον ἀργύρεον καὶ 

μὴ δυνάμενον ἀγοράζειν ἄρτον ἢ λάχανον ἤ τι τῶν 

βραχυτίμων διδόναι τῷ κολλυβιςτῇ τὸ μέγα ἀργύριον 
καὶ [ἀναλύειν αὐτὸ εἰς βραχύτητα, ἤγουν δηνάρια 

καὶ ἀςςάρια] κερματίζειν αὐτό, τουτέςτι κολλυβίζειν 
ὅθεν καὶ κερματιςταὶ καὶ κολλυβιςταὶ κέκληνται οἱ 

τραπεξῖται. 

100, ϑῴρέϊθ ['αφηνοηίνην ὦ Βογπαν ἀο οἰϊαΐζμηλ. 

(γτ146. ῥγο]. 8 102, 11.) 

1. Κοδράντης τὸ τέταρτον τοῦ φόλεως ἢ δύο 

λεπτά. τὸ δὲ λεπτὸν ἑξακιςχιλιοςτὸν ταλάντου. ὅ 
ἐςτι νόμιεμα ἕν ἢ κόκκοι τρεῖς. τὸ δὲ τάλαντον λί- 

τρας ἔχει ἑκατὸν εἴκοει πέντε. 

2. Δραχμὴ ἕξ ὀβολοί. ἠδύνατο δὲ τοῦ χρυείου 

τὸ τάλαντον τρεῖς χρυςοῦς ᾿Αττικούς᾽ τὸ δὲ τοῦ ἀρ- 
γυρίου ἑξήκοντα μνᾶς ᾿Αττικάς. 

ὃ. Νουμιαῖον ἕν καὶ ἥμιευ τοῦ λεπτοῦ" κοδράντης 

δὲ νουμιαῖα τρία. 

ὅ. οἵτινες] σϑῃηξοηίῖα, γοααΐϊγιὺ λέγεται 6, ἀργυρίων 
ϑὰ τ ὐθϑα- ζ΄ Οὐ 18. ἤτουν ὕαπι 21. κόκκοι 
τρεῖς] κοδράνται Ὑ Ἰοσοπάμπιμα νἱἀοίαν, νἱᾶθ Ἀγ0}]. 8 108 

“7.} 
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Π0 τε θ Ἡθδβεθν κο τς 907." 

4. Δηνάριον εἶδος ἀργυρίου ὁλοκοτίνου ἔχον 
ἰεχύν. ' 

ὕ. Ὁ δὲ χρυςοῦς παρ᾽ ᾿Αττικοῖς δύναται δραχμὰς 

δύο. ὡς ἸΠολέμαρχός φηςι᾽ δραχμὴ δὲ τοῦ χρυςοῦ 

νομίεματος ἀργυρίου δραχμὰς δέκα. μνᾶν δὲ λέγουει 

τοὺς πέντε χρυςοῦς᾽ ἑκατὸν δραχμαὶ ποιοῦςι μνᾶν 

μίαν. 

6. (τατὴρ τετράδραχμον,. ἥμιευ οὐγκίας. 

101. [ιοοὲὶ 6 (ἰοκδὶ5 ποηιοῖξ. 

(γΙΔ6. Ῥτο]. 8 102, 11.) 

Κεντηνάριον. λίτραι ρ΄. κέντον τὰρ Ῥωμαῖοι τὰ 

ρ΄ φαει. 
Κεντηνάριον. νομιεμάτων ποςότης. 

Κολλεκτάριος. ὃ ἀργυραμοιβὸς ἤτοι ὃ κέρμα ἀντὶ 

ἀργύρου ἀλλαςςόμενος τραπεζίτης, ὃ ἀργυροπράτης. 

Λίτεραι. τὰ γράμματα τῆς ευμφωνίας᾽ ἐξ ὧν καὶ 

ἣ λίτρα ὄνομα τοῦ ςταθμοῦ. 

Μιλιαρίειον. «τρατιωτικὸν δῶρον. 

Μιλιαρίειον. ετρατιωτικὸν δῶρον ἐμφανῶς. 
Μιλιαρίειον. τὸ χιλιοςτὸν τῆς τοῦ χρυςοῦ λίτρας. 

μίλε γὰρ οἱ ἹΡωμαῖοι τὰ χίλια καλοῦςι᾽ καὶ οὕτω κατ- 

εκερματίςξθη τὸ ποςὸν τῆς λίτρας. ἵνα δι᾽ αὐτοῦ 

εώζηται τὰ χίλια μιλιαρήεια. ὥςτε καὶ τὸ νόμιεομα 

λαγχάνει μιλιαρήεια ιδ΄. 
Νούμμην. νούμμιον. 

Νούμμοι. τὰ νομίεματα. 

11. 16. λίτρα νι]ρο 17. ὄνομα] οἶμαι νι ]ρο 20. 
χρυςοῦ ϑοαϊσον οὐ δι-Οαησίμς., χρόνου γνα]ρὸ 21, κατε- 

κερμάτωςε νι]ρο, κατεκερμάτωςαν ατγοπου. 46 5680. Ρ. 819 

28. καὶ τὸ] κατὰ νυ]ρο, ἕκαςτον 6ο0η1. (70 24, μιλια- 

ρήςεια κε΄ δοπϊ. 1ἄθτα 
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Νοῦμος, εἶδος νομίεματος. 

(ηςκουάς, ἥμιευ εὺὑν ἀςςαρίῳ,. τουτέεςτιν ἕν ἥμιευ 

ἀςςάριον. 

(όλιδοι. νομίεματα. 

(τιπένδιον ἔτ τριβοῦτον. τὸ ἀπὸ λεπτῶν ἀργυ- 

ρίων ευναγόμενον. : 

Φόλλις ἐπὶ Θεοδοείου τοῦ νέου φόρος ἡμιόνων 

εἰεήχθη τοῖς Κονεταντινουπολίταις, δεῖςθαι τῶν τοι- 

ούτων ὑποζυγίων τὴν ἐν πολέμῳ χρείαν προϊςχομέ- 

νου. ἕτερος δὲ ὃ κληθεὶς φόλλις τὰς τῶν ἀξιολογω- 

τέρων κατὰ πόλεις οἰκίας κατέλαβεν. ὅτι ἦν αὐτοῖς 

τὸ γένος ἄνω τῆς ἀξιώςεως τετυχηκὸς καὶ ἦν ἀτύ- 

χημα τὸ κρεῖττον ἐν τοῖς γένεςι πρὸς τὸ μέγεθος 

τῆς ἀξιώςεως διακρινόμενον τῷ ποςῷ. τοῖς μὲν τοῦ 
πρωτίετου τέλους ὀκτὼ χρυείου λίτραι. τοῖς δὲ τοῦ 

δευτέρου τέςςαρες, καὶ δύο τοῖς τρίτοις, ὥς φηεῖν 

Ἡεούχιος ὃ Ἰλλούετριος ὃ φιλοςοφήςας τῆς Μιληείας 

ἐν τῷ ς΄ χρονικῷ διαςτήματι τῆς ἱετορίας. 

Φόλλις εταθμός ἐςτι λεγόμενος καὶ βαλάντιον. 

ἕλκει δὲ δηναρίους διακοςίους πεντήκοντα. τουτέεςτι 

λίτρας τιβ΄ καὶ οὐγγίας ἕξ, ὡς ἔχοντος ἑκάςτου δη- 

ναρίου λίτραν α΄ καὶ οὐγγίας γ΄. ἔετι δὲ ἕτερος φόλ- 

λις ευναγόμενος ἐξ ἀργυρίων λεπτῶν τῶν τοῖς ετρα- 

᾿τιώταις διδομένων καὶ διὰ τοῦτο μιλιαρηςίων καλου- 

2, ἵμιεου γα]ϊροὸ πίτοσπο ἸοθῸ 4. (όλιδος νυ]ρο, δπὶ. 

ϑοα 1. Φόλις να]ροὸ 10. ἀξιολογοτέρων γαυϊρὸ 3; 

πρὸς δα. αγ7ὸ Ρ. 889 17. φιλοςοφίας γα]ρο, οιμθπηᾶ. “αὖ. 
6011. ν. παλματίους: ὁ ᾿Ιλλούετριος ἫἩεύχιος ὃ φιλοςοφή- 
«ας τῆς Μιληείας, οὖ ν. ῥελεβάτους: ὁ Ἰλλ. Ἧς. ὁ φιλο- 

ςοφήςας Μιληείας 2, γ΄ ϑα Οοῃξαΐ. Ρ. 104, τ νυ]ρὸ 
28. τῶν 88, 1άθπι ρΡ. 107 τοῖς] ταῖς ἰγροίποία ὃρπᾶ 

Οὐϊοποῖα 

“ 
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μένων. ἔχει δὲ ἕκαςετον τῶν τοιούτων λεπτῶν ἀρ- 

γυρίων κεράτιον ἕν ἥμιευ τέταρτον, ὃ δὲ φόλλις 
ἀργύρια τοιαῦτα ρκε΄. ἃ ποιοῦει κεράτια ειη΄ καὶ νούμ- 

μους θ΄, ἤτοι πρὸς τὸ νῦν κρατοῦν μιλιαρήςια ρθ΄ 

καὶ νούμμους θ΄, γινόμενα ἐν χαράγματι νομίεματα 
θ΄, μιλιαρήειον ἕν νούμμοι θ΄. τὰ τοίνυν ρκ΄ καὶ πέντε 

ἀργύρια ευνήγετο εἰς ἀπόδεεμον ἕνα καὶ οὗτος ἐκα- 

λεῖτο φόλλις. 

Ἔστι δὲ καὶ ἕτερος φόλλις διαφόρους ἔχων πο- 
ςότητας᾽ ἀπὸ γὰρ δύο χρυείου λιτρῶν ἀρχόμενος εἰς 

ὀκτὼ προήει κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ τὴν εὐπορίαν τῶν 

ἀπαιτουμένων. οὗ μέμνηται μὲν καὶ Ἡεύχιος ὃ Ἰλ- 

λούετριος ἐν τῷ ς΄ χρονικῷ διαςτήματι τῆς ἱςτορίας, 

μέμνηται δὲ καὶ Θαλελαῖος ἐν τῇ β΄ δι. τοῦ β΄" τίτλ, 
τοῦ ιβ΄ βιβλ. τῶν Κωδίκων. οὗτινος τίτλ. ἣ μὲν α΄ 

διάταξις ἐξελήφθη ἐν βιβλ. τῶν Βαειλ. ς΄ τίτλ. ζ΄ κεφ. 
δ΄. ἣ δὲ β΄ παρελείφθη ὡς πάλαι ἀναιρεθεῖςα παρὰ 

τοῦ θείου Μαρκιανοῦ. 

Φόλλεις, ὀβολοί. 

4. μιλιαρήεια ρθ΄ ϑὰα Βοέαί, ρ. 10, μίλλια θ. γυ]ρὸ 
ὃ. μίλλιον γ]ρο 14, βΌυ ;: 95, δευτέρου] βου νυ]ρὸ 
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ν. Ἐταρτηθηΐα 6 ἸΘΧΙΘΟΡΥΡΠΙΒ οχοοιρίδ. 

102, Γοοὶ 65 Αροϊϊοπῖο 5ορ]ιϑδία. 

᾿Ατάλαντον. ἰεόζυγον. οἷον ἰεόςταθμον τάλαντα 

γὰρ τὰ εταθμία. 

Δυωδεκάβοιον, δώδεκα βοῶν ἄξιον. 

Δῶρον ὃ παλαιςτής᾽ “τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἕκκαι- 

δεκάδωρα πέφύκει.᾽ 

Πέλεθρον. πλέθρον ἔςτι δὲ μέτρον γῆς. ἕκτον 

«ταδίου. 
ΤἸΠεντηκοντόγυον. πεντήκοντα γύας ἔχον" γύης 

δὲ μέτρον γῆς. , 

ΤΤυγούειον. πηχυαῖον ᾿βόθρον ὀρύξαι ὅςον τε 

πυγούειον.᾽ πυγὼν γάρ ἐςετιν εἶδος μέτρου ἀπὸ τοῦ 

ἀγκῶνος ἕως ἔξω τῆς χειρός. 
ΤΤυγμαῖοι ἔθνος πρὸ τῆς Αἰγύπτου. τὸ μέγεθος 

μικρόν. οἷον πηχυαῖον. 

Τάλαντα ἐπὶ μὲν τῶν ζυγῶν᾽ “ἀλλ᾽ ἔχεν ὥετε 

τάλαντα γυνὴ χερνῆτις᾽᾽ ἐπὶ δὲ τῶν ἱςεταμένων᾽ 

χρυςοῦ δὲ «τήεας ᾿Οδυςεὺς δέκα πάντα τάλαντα. 

Τετράγυος. τεςςάρων γυῶν᾽ γύης δὲ μέτρον γῆς. 

1092. Πιοοὶ ὁ. Πανργροοναἴοηε. 

Δαρεικός. Λυείας ἐν τῷ κατ᾽ ᾿ερατοςθένους ἑνὸς 

τῶν λ΄. εἰεὶ μὲν χρυςοῖ ετατῆρες οἱ Δαρεικοί, ἠδύνατο 

ὅ,. δυόδεκα νγα]ρὸ 12. 18, ὀρύξας οὐ πυγὸν νῃ]ρὸ 

160. ἴτω πηχυαῖοι 17. ἔχον 1]. Μ 488 18. χερνήτης 

γψα]ρὸ 19. ᾿Οδυςςεὺς νυ]ρὸ 



[108] ᾿ Ε ΠΕΧΙΟΟΘΕΑΡΗΙΒ ἘΧΟΒΕΡΤΑ. ᾿ 9211 

δὲ ὃ εἷς ταὐτὸ ὅπερ καὶ ὃ χρυςοῦς παρὰ τοῖς ᾿᾽Αττι- 
κοῖς ὀνομαζόμενος. ἐκλήθηςαν δὲ Δαρεικοὶ οὐχ, ὡς 

οἱ πλεῖςτοι νομίζουςειν, ἀπὸ Δαρείου τοῦ Ξέρξου 

πατρός, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρου τινὸς παλαιοτέρου βαει- 
λέως. λέγουει δέ τινες δύναςεθαι τὸν Δαρεικὸν ἀργυ- 

ρᾶς δραχμὰς κ΄, ὡς τοὺς ε΄ Δαρεικοὺς δύναςεθαι μνᾶν 

ἀργυρίου. 

᾿ΕἘπιτρίταις. ᾿Ικαῖος ἐν τῷ κατὰ Καλλιφῶντος᾽" 
«ἑξακοείαις δραχμαῖς ἐπιτρίταις᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπὶ η΄ ὀβο- 

λοῖς, κατὰ τὸ τρίτον εἶναι μέρος τοὺς η΄ ὀβολοὺς 

τοῦ τετραδράχμου. 
᾽᾿Επωβελίαι. Δημοεθένης ἐν τῷ κατὰ (τεφάνου. 

ἐπιτίμιόν ἐετιν ἣ ἐπωβελία τὸ ἕκτον μέρος τοῦ τιμή- 

ματος. ὅπερ ἐδίδοςαν οἱ διώκοντες τοῖς φεύγουειν. 

εἰ μὴ ἕλοιεν. ἐκαλεῖτο δὲ οὕτως, ὅτι καθ᾽ ἑκάετην 

δραχμὴν ὀβολὸς ἦν. ὅπερ ἕκτον ἐςτὶν ἐν ἕξ ὀβολοῖς 

τῆς δραχμῆς λογιζομένης. ἐκ πολλῶν δέ ἐςτι τοῦτο 

οὕτως ἔχον μαθεῖν. 

Ἡμίεκτον καὶ ἡμιμέδιμνον. Δείναρχος ἐν τῇ κατὰ 

Καλλιςεθένους εἰεαγγελίᾳ. τοῦ μεδίμνου ἔχοντος χοί- 

νικας μη΄ τὸ χωροῦν κδ΄ χοίνικας ἡμιμέδιμνόν ἐετιν. 

ἡμίεκτον δὲ τὸ χωροῦν δ΄ χοίνικας, τοῦ ἕκτου. ὅπερ 

ἐςτὶ χοίνικες η΄. τὸ ἥμιευ. 

Μέδιμνος. Δείναρχος ἐν τῷ κατὰ Καλλιεθένους. 

μέτρον ἐςτὶ ξηρῶν. οἷον πυρῶν ἢ κριθῶν, ἔχει δὲ 

χοίνικας μη΄, καθά φηςει Νίκανδρος ὁ Θυατειρηνὸς ἐν 

τοῖς ἐξηγητικοῖς τῆς ᾿Αττικῆς διαλέκτου. 

Μετρονόμοι. ἀρχή τις ᾿Αθήνηείν ἐςτιν ἣ τῶν με- 

τρονόμων. ὡς Δείναρχος ἐν τῷ κατὰ Καλλιςθένους. 

ἧςαν δὲ τὸν ἀριθμὸν ιε΄, εἰς μὲν τὸν Πειραιᾶ ε΄, ι΄ δὲ 

80. εἰς μὲν τὸν ΤΤειραιὰ ε΄, ὑ δὲ εἰς ἄετυ οοΥνν. δοδοκῆ. 
ϑιααίδημαμδῆ. 1 Ρ. 70. (68, 411.}; ᾿ηγϑῦϑο ογᾶϊπο τ΄ οἵ ε΄ γυ]ρὸ 

10 

15 

20 

25 



ὧι 

10 

1ὅ 

20 

912 β ἘΒΑΘΜΈΝΤΑ [104] 

εἰς ἄςτυ., εἶχον δὲ τὴν ἐπιμέλειαν. ὅπως δίκαια εἴη 
τὰ μέτρα τῶν πωλούντων. ὡς καὶ ᾿Αριςτοτέλης ἐν 

τῇ ᾿Αθηναίων πολιτείᾳ δηλοῖ. 
Τεταρτημόριον. Δείναρχος ἐν τῇ κατὰ Καλλιςθέ- 

νους εἰςαγγελίᾳ. τεταρτημόριόν ἐςτι τὸ τέταρτον 

μέρος τοῦ ὀβολοῦ. τουτέςτι χαλκοῖ β΄. 
Τριτημόριον. Δείναρχος κατὰ Καλλιςθένους. ὅτι 

τριτημόριόν ἐςτιν ς΄ χαλκοῖ, Φιλήμων ἐν ἀρχῇ τοῦ 

(ζαρδίου διδάεκει. 

Τρίτον ἡμίδραχμον. Δείναρχος κατὰ Λυκούργου. 

τὰς β΄ ἥμιευ δραχμὰς οὕτως εἰώθαςειν ὀνομάζειν οἱ 

παλαιοί. 

104. Πιοοὲ ὁ Ηοϑμοἰιῖο. 

Ἄγκυρα, τὸ αἰδοῖον παρὰ Ἐπιχάρμῳ. Κύπριοι 

δὲ τὸ τριόβολον. 

"Αδδιξις. μέτρον τετραχοίνικον. 

Αἰγιναῖον, νόμιεμα ἀργυροῦν μέτα. [Αἰγενέοι. 

Αἰγιναῖος ὁμοίως ὀβολός. 

Ἄκαινα, μέτρον τι, ἢ κέντρον, ἐν ὦ ἀροτριῶν- 

τες κεντοῦςει. καὶ ἄκανθα. 

᾿ἈΑκίβδηλον. καθαρόν. ἁγνόν, ςεπτόν " ἢ δόκιμον. 

ἀπαρεγχείρητον, ἐπὶ νομίεματος. 
᾿Ακρόδρυον. πλῆρες μέτρον παρὰ Ταραντίνοις. 

ἌΔλιρ, ὀξύβαφον. 

ἃ, 6 11δυῖβ. ὁηῖθαβ Ῥιδοίου ἀπ Ὁ (Ρανῖβ. 2552) αυἱ 

σοπργαϊῦ οὕτὰ ϑυιϊᾶάδα ρ]ουβαας οοὐϊοῖθαβ: τε΄ μὲν εἷς ΤΤει- 
ραιᾶ, θ΄ δὲ εἰς ἄςετυι Οομῇ. ϑδυϊᾷεαπί. 

10. ἄδδιξ Κιδίον., δοληϊαί, τετραχοίνης ὁοοᾶ. 17: 
Αἰγειναῖον οο., ϑοῖῦηι. Αἰγενέοι 566]. ϑοῦσι. 18. Αἰ- 
γεινέος οο. ὁμοίως Θαϊπιαδ. (οομπῖ. ῬΆΔνοΥ,), ὅμοιος οοᾶ. 

21. ἀκίβδιλον οοἄ. 
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Δλξ, πῆχυς. ᾿Αθαμάνων. 

ἼἌμετρα, ἄκαιρα, ἀκεράμια. [κεράμια χόες ἡ Ἵ 

᾿Αμυετία, μέτρον τι. 

᾿Αμφιφορεύς, ςορός, ὑδρία, κέραμος, ἢ μέτρον 

ἐλαίου. 

᾿Αναποδίζειν. τὸ ἀκριβῶς ἐξετάζειν καὶ ευγκρού- 

εἰν ποδίζειν γὰρ τὸ μετρεῖν. 

᾿Απέλεθρον. ἀμέτρητον" πλέθρον γὰρ εἶδος μέ- 
τρου. 

᾿Απόμακτρα. ξύλα. τὰς εκυτάλας ἐν αἷς ἀποψῶοει 

τὰ μέτρα. - ᾿ 

᾿Απόψηςετρον. τὸ ἀπόμακτρον τοῦ μετρουμένου 

είτου. 

᾿Αργυροῦς, ὃ «τατήρ. ἦςαν δὲ ὀβολοί αςτ΄. 

᾿Αροανδικόν, νόμιςμα. ὦ γῦτν Αἰγύπτιοι. ἀπὸ 

᾿Αροάνδου. 

Ἄροτρα. γῆ. χώρα. πλέθρα. 

᾿Αρτάβη. μέτρον Μηδικὸν εἰτου. ᾿Αττικὸς μέ- 

διμνος. 

.  Ἂςαρθά, νόμιεμα παρὰ Ἰουδαίοις. 

᾿Αςάριον καὶ λεπτὸν ἕν εἷἶειν, ἤγουν ς΄ ταλάν- 
του, ὅ ἐςτι ἕν ἐξάγιον δλκήν. τὰ δὲ δύο 'λεπτὰ κο- 

δράντης εἷς, ἤγουν νομίεματος γ΄. 

2, ἄκαιρα Πἴκξιν., ἄκερα οοἅ. κεράμια χόες η΄ 6οη- 
Ἰθούαγα 80.081, μαχόεςα οοα.; ἰοίδιη οἹοββϑιη ϑοῦηι. δᾶ 

ἐπαμέτραιον 515 ἀράϊδ: ἄμετρα’ κέρατα κ΄ κεράμια μα΄, 

χόες δ΄ 6. ἀναποδείξειν οοᾶ, 10. ἀπομάκτρας οἷ κυ- 

τάλας οοάᾶ. 12. ἀπόψηςτον οοᾶ. 14. ἼΑργυρος οοᾷᾶ., 

νυϊρ. 1ὅ. ᾿Αροαδικόν οοἄ., ᾿Αρυανδικόν παϑᾶφοί Ἡδτγοά. 

4, 1606 117. ἄρουρα οοπὶ. “Ποϊηδῖμξ 20. νόμιεμα παρὰ 

Ἰουδαίοις ,ϑολο;υ.,  ἧ Ἰούδα οοᾶ. 91---98, νἱάβ ρῥχοὶἱ. 
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ἼἌἌςημος, ἄργυρος. 

Αὐεςτήρ,. μέτρου ὄνομα. 

Ἄφυεςαν, τὴν κοτύλην Ταραντίνοις. 

᾿Αφύετα, κοτύλη, ςτάμνος. 

᾿Αχάνας τινὲς μὲν Περεικὰ μέτρα, Φανόδήημοε δὲ 

κίετας, εἰς ἃς κατετίθεντο τοὺς ἐπιςιτιεμοὺς οἱ ἐπὶ 
θεωρίας [ἰόντες, οἱ εἰς θεοὺς] ετελλόμενοι. 

᾿Αχάνη, μέτρον εἰτου ἐν Βοιωτίᾳ, χωροῦν μεδί- 

μνους με΄. 

Βάδος, ὃ καὶ βάτος, ν΄ ξέεται, ἤγουν λίτραι μη΄. 
Βαιών. ἰχθὺς οὕτως. καὶ μέτρον παρὰ ᾿Αλεξαν- 

δρεῦει. 

Βακάϊον. μέτρον τι. 

Βάφιον, ὀξύβαφον᾽ Ταραντῖνοι. 

Βάττου εἴλφιον] κ« εἴλφιον, ὃ ἐκτετίμηται παρ᾽ 
αὐτοῖς, ὥςτε καὶ ἐν τῷ νομίεματι ὅπου μὲν Ἄμμωνα, 

ὅπου δὲ εἴλφιον ἐγκεχαράχθαι. 

Βηματίζειν, τὸ τοῖς ποςεὶ μετρεῖν. ἔςτι δέ πως ἣ 

λέξις Μακεδογνική. ὃ 

Βιάτωρ. κυάθιον μικρόν. ἤγουν κοχλιάριον. 

τ Βοῦς ἐπὶ γλώεςῃ. παροιμία ἐπὶ τῶν μὴ δυναμέ- 

γων παῤρηειάζεεθαι, ἤτοι διὰ τὴν ἰεχὺν τοῦ ζώου. 
ἢ διὰ τὸ τῶν ᾿Αθηναίων νόμιεμα ἔχειν βοῦν ἐγκεχα- 

ραγμένον. ὅνπερ ἐκτίνειν τοὺς πέρα τοῦ δέοντος 

παρρηςειαζομένους ἦν ἔθος. 

Γαβαθόν. τρυβλίον. 

8. Ταραντῖνοι 27:|5.; αὖ οοπῇ. ν. βεβηκῶςθαι {. ςτελ- 

λόμενοι 233ι5., τιλλόμενοι οοᾶ. 8. μέδιμνον ἕν οοἄᾶ,, 

ΟΟΥΥ. ΑΪϑονί. 10. λίτραι μη δ΄ μὴ οὐ, 11. βαίων τοά. 
18. βακάἄάριον οομΐ. ϑορίηϑ. 1ὅ, ἐκτέτμηται οο,, ΦΟΥΥ. 
Ῥδαῦϑο 18. βηματίζει οοα., νπὶρ. 28. νόμιςμα 884. 

Μιω. 24, ἐκτείνειν οοἄ. 



ΜΉΤ οἵ τ Φ ρπ'ς ΕΓ ΦΡΟ ν " ὃ ᾿ ἣν" ΤΡ ΤΩΝ, 
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Γάβενα, ὀξυβάφια ἤτοι τρυβλία. 
Γάμβριον, τρυβλίον. 
Γλαῦκες Λαυριωτικαί, ᾿Αριετοφάνης Ὄρνιειν, οἱ 

ἀργυροετατῆρες᾽ ἐν Λαυρίῳ γὰρ τὰ μέταλλα τὰ ἀρ- 

γυρεῖα. γλαῦξ δὲ τὸ ἐπιχάραγμα τοῦ «τατῆρος. 

Γλαῦξ. νόμιεμα ᾿Αθήνηεςει τετράδραχμον. 

Γόμορρα. μέτρον. ε«τάεις. 

Γύαι. δδοί. πλέθρα. 

Γύη. μέτρον πλέθρου. 

Γύης] « δηλοῖ δὲ καὶ μέτρον γῆς “δίγυον᾽ καὶ 

“πεντηκοντόγυον᾽. 

Δαῖμα, ςπιθαμήν. καὶ τὸ ἔγκωλον τοῦ ςχοινίου᾽ 

ςτήμονα δὲ Ταραντῖνοι. 

Δανάκη. νομιςομάτιόν τι βαρβαρικόν. δυνάμενον 

πλέον ὀβολοῦ ὀλίγῳ :. ἐλέγετο δὲ καὶ ὃ τοῖς νεκροῖς 

διδόμενος ὀβολός. 

Δαρεικοί, οἱ χρυςοῖ «τατῆρες᾽ ἐκλήθηςαν δέ, ὥς 

τινές φαειν, ἀπὸ Δαρείου τοῦ τῶν Περεῶν βαειλέως. 

Δάρειρ. τὸ ἀπὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου ἐπὶ τὸν 

μικρὸν διάςτημα. 

Δάριν, ςεπιθαμήν᾽ ᾿Αρκάδες. 

Δαρχμάς, δραχμάς. 

Δεκάβοιον. ἀριθμὸς ποςός, καὶ ς«ταθμὸς ποςός, 

ἐφ᾽ ὦ τετύπωτο βοῦς. ἔνιοι δὲ Δηλίων τὸν βοῦν 
νόμιςμα εἶναί φαει. 

Δεκαδώρῳ ἁμάξῃ ἣς ἣ διάμετρος τῶν τροχῶν 

10 

20 

20 

δέκα δώρων. δῶρον δέ. ὡς μέν τινες. ἣ παλαιςτή. ΄ 

1, ὀξυβαφεῖ οοᾶ. 6. τετράδραγμον οοᾶ. 14, δα- 

νάκη Α. δίορλ., δανάη οοᾷ. 15. ροϑῦ ὀλίγῳ ὁοᾶ. Ὠαθοί 
Γ΄ οὑπὶ βαργδβου. ἱ, πᾷς τινί οομϊ, 27ι5., τριτημόριον 

ϑαῆηι. 19. τὸ ἀπὸ Πι5., τὸ ἐπὶ οοᾶ, 24, Δηλίων 
τὸν δϑαίηιαβ.. δειλιόντων οοά. 
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ὡς δὲ ἕτεροι, ὅταν τοὺς τέεςαρας δακτύλους ευςτρέ- 
ψας ἐγείρῃς τὸν ἀντίχειρα. ὧς Πλούταρχος. 

Δέμας.,. εχοινίον. 

Δημαρέτειον. νόμιεμα ἐν (ικελίᾳ, ὑπὸ Γέλωνος 

κοπέν, ἐπιδούςης αὐτῷ Δημαρέτης τῆς γυναικὸς εἰς 

αὐτὸ τὸν κόεμον. : 
Δηνάριον. τὸ νόμιεμα, ἢ εἶδος ἀργυρίου. 

Δίαυλος. μέτρον πηχῶν ω΄. 

Δίδραχμον. τὸ τέταρτον τῆς οὐγκίας. 

Διητία. ἡμιμέδιμνον. 

Δικαιοςύνη, ἣ χοῖνιξ μυςτικῶς. 

Δίκρατον,. νόμιεμα [ἢ δίκρανον]. 

Διμέδιμνον, μέτρον χωροῦν δύο μοδίους. 

Δίπτυον,. Κύπριοι μέτρον᾽ οἱ δὲ τὸ ἡμιμέδιμνον. 

Διςτάειον. τὸ πρὸς διπλῆν ἱετάμενον τὴν τιμὴν 

χρυςίου ἢ ἀργυρίου: ὡς ἰεοςτάεσιον τὸ πρὸς τὴν 
ἴςην. 

Δόλιχος. μακρός, ἢ μέτρον γῆς: 

Δοχμή. ςπιθαμή. παλαιετή. 

ὑΔράξ. δράκα. καὶ ξέετου τὸ τέταρτον. 
Δραχμή. εἶδος μέτρου, κεράτια τη΄. 

Δραχμή. τὸ ὄγδοον τῆς οὐγγίας. 

Δραχμὴ χρυείου. ὁλκὴ νομίεματος εἰς ἀργυρίου 
λόγον δραχμῶν γ΄. 

Δραχμὴ τὸ ὄγδοόν ἐςτι τῆς οὐγγίας ἐν χαλκῷ 

καὶ εσεἰτδήρῳ᾽ ἐν δὲ χρυςῷ καὶ ἀργύρῳ ὀγδοηκοςετόν 

4, Δημαρέτιον οοᾶ., νυ]ρ, 6. αὐτὸ ἴι5., αὐτόν 
οοᾶ. 8. ὦ΄ οτι. οοᾶ,, «8. αϊπιον. 9, δίδραγμον οοᾶ. 

11, εχοίνιξ οοἄ. 18. δύο] δώδεκα τχϑ]ΐτη; δὖ οδοηΐ, με- 

διμναῖον 14, κύπρον οοπϊ. ϑοῖΐηι., Κύπριον 6ΘρῸ 21: 
κεράτια ϑαΐπιας., κέρατα οοᾶ. 22, δραγμὴ οοᾶ. 28. 

δραγμὴ οοα. 24. δραχμῶν δτοπου., διδράγμων οοᾶ. 



τ δ οέΠςςὺ τ ΡΝ. ΤΣ πος 4} ΠΡ αν “ἘΞ ἀν δὰ ἄν π ΝΣ ΔΑ Υ ΕΡΙΝ ν ΠΣ ΤΡ ΔΎ ΤΣ 

1047 ἘΧ ἨΕΒΥΘΗΙΟ ΕΧΟΒΕΡΤΑ. 11 

ἐςτιν οὐγγίας᾽ οὕτω γὰρ εὑρίεκονται οἱ εἴκοει ὀβολοὶ 

δίδραχμον ἐν τῷ Λεβιτικῷ. Σ 

Δωδεκεύς, χοεύς. 

Δῶρα, τὰ δωρούμενα. καὶ ἐπὶ μέτρου παλαιςτή. 
Δῶρον. παλαιςτή. ἔνιοι τετραδάκτυλον. καὶ τὸ ὅ 

εύνηθες ἡμῖν. ἑκκαιδεκάδωρα δέ, ἑκκαίδεκα παλαι- 

«τῶν. 

Δῶρον. παλαιςτής, μέτρον. 

Ἕβδομον ἡμιτάλαντον. τὰ ἕξ ἥμιευ τάχουοι. 

Ἑκατόμπεδον. τὸ θέατρον᾽ ἢ ἑκατὸν ποδῶν. 10 

“Ἔκδραχμον. ἑξάδραχμον. 

Ἑκκαιδεκάδωρα., ἑκκαίδεκα παλαιςτῶν" δῶρον 

γὰρ παλαιετή. 

Ἕκταῖον, αἱ δέκα κοτύλαι. 
ἙἝκταίους. τοὺς ἐκ χοινίκων ἕξ. 1ὅ 

Ἕκτη. τρίτη. τετάρτη, νομίεματα ἀργυρίου καὶ 

χρυςείου καὶ χαλκοῦ. 
.- Ἔκ τριτημόρου. ἐκ τεςςάρων ἡμιεκτέων. 

Ἑλένιος, ἀγγεῖον χωροῦν τέταρτον. ᾿ 

᾿ελέφαντα] κ καὶ ῥυτὸν τρεῖς χόας χωροῦν. 20 

᾿Ἐμβάφιον. ὀξύβαφον παρὰ Ἱππώνακτι. 

Ἐσγγνεάβοιον, ἐννέα βοῶν ἄξιον, ἢ ἐννάβυρεον. ὃ 

ὁὲ βοῦς νόμιεμα. 

Ἑξᾶς; εἶδος νομίεματος παρὰ (υρακουείοις. 

Ἐπαμέτραιον. μέτρον τι παρὰ Κνιδίοις. ΣΡ: 

Ἐπίκοπος,. χάραγμα ἐκ δευτέρου πληγέν. 

2, δίδραγμον οοᾶ. Λεβητικῷ οοἄ., Λευιτικῷ ϑοληι. 
ὅ, παλαςτή οοἄ. 60. ἑκκαιδεκάδωρα δὲ 884. 7275. ὃ. 

ἡμίςεια οοὔ, 10. ἑκατόπεδον οοᾶ. 12, δῶρον ϑαίπιαξ., 

δῶρα οοᾶ. 14.. δέκα] δύο ὁομϊ. ζ.. δίπουν, γϑοῖριῦ ϑοληι. 
Ἱππόνακτι οοα., Ἱπποκράτει ϑγιωηπο οἷ Κθ68. 24, 

ἔξος οοὰ. νομίοςματος δαᾷ. ϑαίπιαδ, 
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Τ᾿ Ἐπὶ λίτραις τὸ μέςον τοῦ Ζυγοῦ. 

᾿Επίχυτον, εἶδος πέμματος καὶ νομίεματος ἐξ ἀρ- 
γύρου ἢ μολύβδου κεχυμένον. 

Ζαμάτιον. τρυβλίον. 

ὄ Ζοῦςαι,. δραχμαί. 

Ἡλικία. μέγεθος εώματος, μέτρον τι. 

Ἤμαιθον, ἡμιωβόλιον. διώβολον παρὰ Κυζικη- 
νοῖς. 

Ἡμιδανάκιον, νόμιςμα ποιόν. 
10 Ἡμιδωδέκατον, τὸ ἡμίχουν. 

Ἡμίεκτον. τὸ τετραχοίνικον. ὅ ἐςτιν ἥμιέυ τοῦ 

ἑκτέως" ὃ γὰρ μέδιμνος χοινίκων μη΄ οὕτως ἕκτον 

ὀκτὼ χοινίκων. καὶ τὸ ἡμιωβόλιον. 

Ἡμικόλλιον, μέτρον οἴνου. οἱ δὲ ἡμιχοίνικον. 
1ὅ Ἡμίκυπρον. ἥμιευ μεδίμνου. 

Ἡμιμέγιςετον. ἡμιμναῖον. 

Ἡμίνα,. κοτύλη. 

Ἡμιόγδοον, οἱ δύο χοεῖς. 

Ἡμιπέλεκκον. τριμναῖον ἢ τετραμναῖον ἢ πεντά- 

20 μνουν΄ τὸ γὰρ δεκάμνουν πέλεκυ καλεῖται παρὰ Πα- 

φίοις. βδ Ὁ 
Ἡμιείΐίκλιον. νομιεμάτιον. 

ΤἭμιου ἢ ἥμιευ. τὸ ἡμίεκτον᾽ καὶ ευνημμένως 

ἥμιου τὸ ἡμίεκτον. ἔςτι δὲ καὶ νόμιεμά τι. 

1. ἐπιλίτραις να]ρο; ἐογϑιΐδῃ ἐπιλίτρας 4. ζαμάτιον 

195. Κοδδ.; ζαλμάτιον οοά. 7. ἤμαιθον ϑοΐηι. 6χ οταϊπα 

του αυια, ἥμαθον οοἅ. ἡμιωβέλιον οἱ τ Κυζικῆναι οοὔ. 

11. τετραχοίνικον 275., τετραγώνικον οοά. 12, ἑκτέως 

ϑοΐπι., ἕκτεος οοᾶ, χοινίκων 77ι5., κυνίκων οοᾶ. 15.) 
ἐκ τῶν χοινικῶν οοᾶ., ὀκτὼ χοίνικες νπ]ρ', ἡμιωβέλιον. 

6ο0,., ὁουγ. Θαΐϊπιαθ. 14. ἡμικόριον “41δογέ., ἡ μικάδδιον δόαγδο. 

᾿ς 16, ἡμιμναῖον 27π6.. ἡμιόμναιον οοᾶ, 28. ῬΙαγα Ππὶς νἱ- 

ἐϊο56 βουρία; ργο ευνημμένως ἔογδίίαι ευὐνωνύμως 
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Ἡμίτιον, τετράχουν. 
Ἡμίχα, ἡμιετατῆρα. 
Ἡμίχους, μέτρον, μεδίμνου εἰκοςτὸν τέταρτον. 

Ἡμιωβόλιον. τὸ ἥμιευ τοῦ ὀβολοῦ. 

᾿Ιαλύεια, τὰ ἐν Ἰαλυςῷ νομίεματα. ὅ 
Ἴβανον, κάδον, «ταμνίον, χαλκίον. 

Ἱμίνα,. χοῖνιξ, 

“Ἱμίνη. κοτύλη. 

Ἰνίον] « ἢ μέτρον. 

Ἵππειος δρόμος. τετραεςτόδιός τις. 10 

Ἵππορ,. τόν τε ἵππον καὶ τὸν τετράχαλκον. ... 

Λάκωνες. 
Κάβαιςος. ἄπληςτος᾽ κάβος γὰρ μέτρον ειτικόν. 

Κάβος, μέτρον ειτικὸν καὶ οἰνικόν. 

Κάδδιχον, ἡμίεκτον ἢ μέτρον. 1ῦ 

Κάδος. κεράμιον. 

Καλλιχέλωνος., ὃ ὀβολός εἶχε γὰρ τὸ νόμιεμα 
χελώνην ἐπικεχαραγμένην. 

Καμαςτίς. μέτρον τι. ᾿Αμερίας. 

Κάμμαρψις, μέτρον ειτικόν., τὸ ἡμιμέδιμνον. Αἷο- 20 

λεῖς. 

Καμμάετην. μέτρον τι. 

Καπέτις, χοῖνιξ. 

Καπίθη. ἀγγεῖον χωροῦν ᾿Αττικὰς κοτύλας δύο. 

Κεράμιον. τὸ τοῦ οἴνου ἢ ὕδατος «ςταμνίον. οὔ 
Κέρεα. ᾿Αειανὸν τυβηδς 

1. ἡμίεκτον᾽ τετραχοίνικον Αἰιιδέ67. 8. εἰκοςτὸν 444. 

Ἀιρίογ, 4, ἡμιωβόλιον ,ϑαΐπιαδ.,. ἡμιβόλιον οοά, ὅ, ἐν 

᾿Ιαλύςαι οοᾶ. 4. ἱμία χύνιξ οοα., οι, 72μ58. 8, ἰμίνη 

. οΟ, 11. ἵπποπορ οοᾶ. 14, καὶ οἰνικόν] χοινικαῖον 

ϑοΐπι.: αὖ οομέ, ν. ςμιρεύς 20, οὐ 22, βίπριυϊα μ' πδροὺ 

οοα, τγιΐο ογαϊπο 11 γα] 
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Κίνεος, εἶδος νομίεματος, ἐπικεφάλαιον. 

Κίευρος] κ κόφινος ᾧ τὸν εἴτον ἀναβάλλουειν οἱ 

ναυτικοί᾽ ἢ μέτρον τι. 

Κοβελίςκον. τρυβλίον. 
Κόγχας, καὶ χήμας, καὶ τὸ μέτρον. 

Κοδράντης, τὸ πᾶν. ἢ τὸ τέταρτον τῆς φόλεως, 

ἢ λεπτὰ δύο. τὸ δὲ λεπτὸν ἑξακιςχιλιοςτὸν ταλάντου. 
ὅ ἐςτι νόμιεμα ἕν ἢ κοδράνται Ὑ. τὸ δὲ τάλαντον 

λίτραι ἑκατὸν εἴκοςι πέντε. ὃ δὲ κοδράντης νομίεμα- 

τος γ΄. ὃ δὲ ἔεχατος κοδράντης τὸ τέταρτον τῆς 

φόλεως. 

Κοδράντης, τὸ πᾶν ἢ λεπτὰ δύο. τὸ λεπτὸν ἕξα- 

κιςχιλιοςτὸν ταλάντου. 

Κολία] κ καὶ μέτρον τι᾿ καὶ τὸ ἡἥμικόλιον. 

Κολλυβιςτής. τραπεζίτης (κόλλυβος γὰρ εἶδος 
γομίεματος). καὶ ὃ ἐν τῷ χαλκῷ κεχαραγμένος βοῦς. 

Κόμμα καινὸν οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ νομίεματος, ἀλλ᾽ 

ἤδη καὶ ἐπὶ τῶν καινῶν πολιτῶν. 

Κόρος] κε καὶ μέτρον τι ειτικόν. 

Κόρειον,. ῥίζα τις᾿ ἢ νόμιεμα παρ᾽ Αἰγυπτίοις τὸ 

κερςαῖον λεγόμενον. 

Κοτύλη. εἶδος μέτρου. 

Κόφινος, μέτρον, χωροῦν χοᾶς τρεῖς. 

Κραπαταλός, παρὰ πολλοῖς ὃ μωρός, ἢ νόμιεμα. 

Κροίςειοι «τατῆρες, τινὰ ἥ. 

Κύαθος. «ταγών. μικρὸν μέτρον. ἢ ἀν όννν ἴδιον: 

0---11. νἱᾶθ ρχ0]. 8. 108 16, 10. νουῦθῶ 5ϊῖ0 1ηὐϑν- 

, Ῥᾷμῃχίὶ, αὖ καὶ ὁ οοὖ, δα κολλυβιςτήῆς, ποη δα κόλλυβος, 

ρῬϑυθηθσθ δρρᾶγθαῦ 20, κορείπιον ὁοά., οι. δοάαθιδ ἃ 
ϑδίέαρεῖὶ 244. κραπάταλλος οοᾶ. 25, Κρειΐςειοι ὁοοᾶ. 20. 

ςταγῶν οοᾶ,, ςκάφιον οοπὶ, 77]οΐηοῖ,, 
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Κυάθους,. «καφιώλια, ὠάρια εἰδηρᾶ οἷαϊ. κύαθος 
δέχεται ὑγροῦ τινος οὐγγίας β΄. 

“Κυζικηνοὶ «τατῆρες διεβεβόηντο ὡς εὖ κεχαρα- 

Ὑμένοι᾽ πρόεςωπον δὲ ἦν γυναικὸς ὃ τύπος. 
Κύπρος, μέτρον εἰτηρόν. 

Κωδάλου χοῖνιξ᾽ παροιμία, ὡς μείζοει μέτροις 
κεχρημένου ἀγορανόμου. 

Λεπτὰς καὶ παχείας, Ζάλευκος ἐν Νόμοις τὰς 

δραχμάς. λεπτὰς μὲν τὰς ἑξωβόλους, παχείας δὲ τὰς 

πλέον ἐχούςας. 

Λεύγη: μέτρον τι Τγάλακτος. 

Λιδρίον. τρυβλίον. 

Λίετριον, τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενον τηγανόςτρο- 

φον. οἷ δὲ μέτρον τι, μεθ᾽ οὗ ἐπὶ τὸ τήγανον ἄλευ- 

ρον ἐπιχέουειν. 

Λίτρα, ὀβολός. οἱ δὲ νόμιεμα παρὰ (ικελοῖς. οἱ 

δὲ ἐπὶ «ταθμῶν. οἱ δὲ Ρωμαῖοι διὰ τοῦ β, λίβρα. 
Λιτροςκόπους, ἀργυραμοιβούς. ἀπὸ τοῦ (ικελι- 

κοῦ νομίεματος. ὃ καλεῖται λίτῤρα. 

Μαθαλίδες, ἐκπώματά τινα. οἱ δὲ μέτρα, ὡς 

κύαθοι. 
Μάρις, τὸ ἑξακότυλον. καλεῖται δὲ ὁμωνύμως 

καὶ τὸ μακρὸν πεπεριᾶΐ. 

Μαυλιςτήριον᾽ παρ᾽ Ἱππώνακτ,, Λύδιον νόμιεμα 

λεπτόν τι. 
Μεδιμναῖον. μέτρον μοδίου. 

2, οὐγγίας οὐ δαΐα ΒΌΡΥΘΒΟΥ. ΥΥ ΒαΡοτθ ἀϊοῖδαν οοᾶ. 

ὅ, εἰτήριον οοᾶ. 11, γάλακτος] Γαλατικόν τοοίο 7᾽αἴό- 
δἷις 18. λίςτριον ϑαίπιαβ., λίτριον οοῦ, 14. οὗ Π.δέρρῆ., 

ὅ οοα. 22, τὸ ἑξακότυλον οοῃΐ. οληι., τόν ἕξ κοτύλας 

οοᾶ, 28. πέπερι Ζις. 24, νόμιομα “αίηιον. οὐ ϑαΐπιαξ., 
λέμιεμα οοά. 

ΒΟΕΙΡΤ. ΜΕΤΒΟΙ 1. 21 
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Μέδιμνον . μέτρον ὅμοιον. ἢ χοινίκων μη΄. 

Μέλιςεςεα, ὀβολός, ὅς ἐςτι μέρος ς΄ δραχμῆς. 
Μίλιον] κ« ἢ μέτρον ὁδοῦ. «ταδίων ζ΄. οἱ δὲ ζ΄ 5, 

ποδῶν ὃφ΄. 
Μνᾶ. λίτραι δύο. ὃ δὲ ἅγιος Ἐπιφάνιος λίτρας 

μιᾶς διμοίρου. 

Μναείον. μέτρον τι διμέδιμνον. 

Μολβίς. «ταθμίον τι ἑπταμναῖον. 

Μολυβδίς,. εταθμίον τι ἑπταμναῖον. οἱ δὲ μολβίς. 

Μόργιον,. μέτρον γῆς. ὅ ἐςετι πλέθρον. καὶ εἶδος 
ἀμπέλου. 

Μύλη,. ἐπιγονατίς, τὸ ὀςτέον τὸ ἐπὶ τῷ γόνατι. 

καὶ ἀργυρίου τάλαντον. 

Μυεημίεκτον. τοῦ ἡμιέκτου τὸ ἥμιευ. οὐ καλῶς 

δέ. νομιςμάτιον μικρόν. 

Ξύνιετρον. νόμιεμα. 

Ὀβολοί, νουμμία, καὶ τόκοι, καὶ εἴδη νομιςμάτων, 
καὶ ἐν ἄςτει δικαςτικοὶ μιςθοί. 

“Ογδόα, ἡμιχοίνικον. 

᾿Οδολκαΐ, ὀβολοί" Κρῆτες. 

Οἴφιν. μέτρον τι τετραχοίνικον Αἰγύπτιον. 

ὋὉλκή. δύναμις, ῥοπή, ἰεχύς, βάρος, ῥυτήρ [ἢ 

ῥυτή]. «ταθμός. 
ΓΝ 3 

ὈὌργυιά, ἣ τῶν ἀμφοτέρων χειρῶν ἔκταςεις. καὶ 

1. ὅμοιον] ς΄ μοδίων οοπὶ. ϑογπαγᾶ, χοινίκων] ςχοι- 
νίκων οοἅ, 2. ς΄ εἀάϊ΄αϊ ορο, Ζ΄ δηΐθ μέρος ϑοῆηι. (3) 
δραγμῆς οοά. 8. οἱ δὲ ζ΄ 5, ποδῶν δῳ΄ 6πι. 766ἴογ., οἷ 

. δὲ ὑποδιὼν δ΄ οοᾶ., ν. ργδϑἕδι, ουϊί, 6. δίμοιρον οοᾷ. 
8. 9. ἑπταμηναῖον οοᾶ. 9, ζ΄ δηΐθ ἕπταμν. 46]. 25. 
12. τῷ ἐπὶ οοᾶ. γόνατι δὰ, Πι8. 14. οὐ καλῶς δὲ 

νομιςμ,. μ. συϊρο σομἑπηρηθυῦ 22. [ἢ ρυτὴ] «ταθμός 

ϑοληι., ἢ ῥυρήςταθμος οοᾶ, 
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τὸ μέτρον. ἀπὸ τοῦ τὰ γυῖα μετρεῖν. καὶ πήχεις 

τρεῖς. 

᾿Ορθόδωρον,. μέτρον, τὸ ὀρθὸν τῆς χειρὸς ἀπὸ 
ἄκρου τοῦ καρποῦ μέχρι τοῦ δακτύλου. οἱ δὲ ςπι- 

θαμήν. ὅ 

Οὐδραία. ὑδρία. μέτρον τι, ᾿Αττικοῦ μετρητοῦ 
ἥμιςου. 

Παλαιςτή. παλάμη, τὸ τεττάρων δακτύλων μέ- 

τρον. καὶ ἣ ςπιθαμή. , 

Παλλάδος πρόεωπον. ςτατήρ. ἐπὶ μὲν ἑνὸς μέ- 10 
ρους ᾿Αθηνᾶς πρόεωπον. ἐπὶ δὲ θατέρου τὴν γλαῦκα 

ἔχων. 

ΤΠΠαντάνα, τρυβλίον. 

Παραγάγγας, εἶδος μέτρου Περεικοῦ. 

Παραςάγγας, εἶδος μέτρου Περεικοῦ, 1ὅ 

Παραςάγγης, μέτρον ὁδοῦ, τριάκοντα «ςταδίους 

ἔχον. 

ΤΠΠαράςεημον. ἀδόκιμον, κίβδηλον. ἀπὸ τοῦ καὶ 

γομιςμάτων τὰ κίβδηλα παράςημα λέγεςθαι.. 

Παραψίδες. τὰ μεγάλα τρυβλία. 20 

Πάτανα. τρυβλία. 

ΤΠ]αχείᾳ δραχμῇ. τὸ δίδραχμον " ̓Αχαιοί. 

Πεδανός, ταπεινός, πεδεινός. ἢ ὃ τῷ μάντει 
διδόμενος μιςθός. 

ΠΠέλανορ. τὸ τετράχαλκον᾽ Λάκωνες. 2ὅ 

Πελάχνιν. τρυβλίον ἐκπέταλον. 

6, ὑδρεία οοᾶ, 12, ἔχων οἴῃ. οοᾶ. 14, παραγάγ- 

γᾶς, ᾿ῃβοϊύδιη [ουτηϑηη ὑπθῦαν οΥο 11 6 Υϑυι τὴ 18. τοῦ] 

τὸ οοἄ, 1[9. λέγεςθαι “είπεκ., λέγεται οοἄ. 22, ᾿Αχαῖος 

σοι, “εϊποκ. ῬῊ110]. ΧΙΠ ὑ. δδο0; 1ῖάϑθιὰ παχείᾳ 6 ρυοχίτὴδ 
Ἴ ροθθαὰ δᾷ δππο Ἰοσὰια τουοοαγιῦ, παχείῃ οοᾶ. 

21 Ὁ 
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ΠΠέλεθρον. μέτρον γῆς, ὅ φαςι μυρίους πόδας 

ἔχειν. τινὲς δὲ εταδίου ἕκτον. 

Πέλεκυς,. ἀξίνη δίετομος. ἢ ς«ταθμίον ἑξαμναῖον 
ἀρχαῖον. οἱ δὲ δωδεκαμναῖον. 

δ Πεντάςχοινον,. «ςτάδιον. 

ἸΠεντηκοντόγυον. πεντήκοντα γύας ἔχον" οἷον 
᾿ πεντηκοντοπέλεθρον. 

ΠΕερίοδος] κ καὶ μέτρον τι τῶν μετάλλων. 

ἸΤῆχυς. νεῦρον. ἢ τὸ τοῦ τόξου μέςον, ἔνιοι τὰ 

10 ἄκρα, καὶ κιθάρας δέ. πῆχυς ὃ ἀγκών, ἢ ὃ εἷς καὶ 
ἥμιεους πούς. 

ΠΙάτοις, τὸ ἄςημον ἀργύριον. 

Πίχυς, βραχίων. μέτρον. 

Πλέθρα, μέτρα γῆς. ἢ διύγρους καὶ βοτανώδεις 
15 τόπους. 

Πλῆθρον, κλῆθρον. ἢ εἶδος μέτρου. 

ἸΤοτήρ,. μέτρον ποιόν. 

ΤΙροῦχος, ξέετης. 

Πρόχοος, ξέετης, μέτρον. 

90 ΤΤυγόνος, τοῦ πήχεως. ἔςτι δὲ ἣ πυγὼν ἀπὸ 

ὠλεκράνου ἄχρι τοῦ μικροῦ δακτύλου. 

Πυτγός, ὃ πῆχυς. 

ΤΤυγούειον. πηχυαῖον. 

ἸΤυγών. μέτρον τὸ ἀπὸ τοῦ ὠλεκράνου, ὅπερ 

2. «ταδίου ἕκτον Ῥεγίζοη., ὡταδίους ἑκατόν οοᾶ, 8 

ἕξαμναῖον οἱ 4. δωδεκαμναῖον οοπί. Κ77055. (οοπῇ, Ζοδεοῖ. 
8 Ῥηγγη. Ρ. ὅὅ8 5., ἑξαμνιαῖον εἰ δωδεκαμνιαῖον οοᾶ,, 

παρ. ὅ. «τοαδίων ἐοροπάστμα οὖ πὐταθύα ἀἀάδοπᾶσμη 6586 

Οπΐ, ΑἸδογέ. 10. καὶ δάάσ!ϊαϊ οὐ φοβύ δέ :ῃηουραμπχὶ 11. 
ἥμιου οοὔ,, νυ]ρῸ 12, ἄειμον οοᾶ. 18, βραχίων ϑοῆληι., 

“Βραχεῖον οοᾶ. 18, προὐχός οοἄ,, ϑοῆηι., πρόχους τι. 

20, πυγώ οοᾶ., σου, «41. ὀλεκράνου οοᾶ,, ἰάθη γθγ8. 24, 
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ἐςτὶν ὁ ἀγκών. ἕως ἔξω τῆς χειρός. ἐπικεκαμμένων 
τῶν δακτύλων. καὶ ςπιθαμή. 

(άτα, εἰτικὸν μέτρον. 

(άτων,. μόδιος γέμων. ἤγουν ἕν ἥμιου μόδιον 

Ἰταλικόν. 

αἴὐγλον, νόμιεμα Περεικὸν δυνάμενον ὀκτὼ ὀβο- 

λοὺς ᾿Αττικούς. καὶ εἶδος ἐνωτίων. Ξενοφῶν ἐν 

Τέκτῃ ᾿Αναβάςεως λέγει. δύναται δὲ ὃ ςείγλος δύο 

δραχμὰς ᾿Αττικάς. 

(ιδάρεοι θεοί, παρὰ ᾿Αριετοφάνει ἐν Νεφέλαις᾽ 
“αἰδαρέοιειν ὥςπερ ἐν Βυζαντίῳ." ἐπεὶ οἱ ἕν τῷ Βυ- 
ζαντίῳ λεπτῷ νομιςματίῳ εἰδηρῷ καὶ ἐλαχίετῳ 
ἐχρῶντο. 

(ιδάριος, χαλκεύς. 
(ίκλος, βαρβαρικὸς ςταθμός. 

(ίκλος, τετράδραχμον ᾿Αττικόν. 

(μιρεύς, μέτρον οἰνικὸν εἰς Πεντάπολιν Λιβύης. 

καὶ ςμηρεύς. 

(ζολοιτύπος. μιδρακτύπος. καὶ χαλκός τις ἐν 

Κύπρῳ. 
(ζόςςος, ἣ δίοπτρα. καὶ τὸ ςταδιαῖον διάςτημα. 

(πόδιον., τὸ ςτάδιον. 

(πιθαμή. τὸ μέτρον. τὸ ἀπὸ τοῦ μεγάλου δακτύ- 

λου ἐπὶ τὸν μικρὸν διάςτημα ἐκταθέν. 

8. ς«άτα βοΥῖρ51 οχ οὐγᾶϊπϑ 1 ϑγαγθτα, ςάτον οοα,, να]ρ, 
Α, ςάτον βυϑᾶρὶ Αἰθονί, 1. ᾿Αττικῶς οοᾶ. 8. ἕκτῃ] 

τῇ α΄ ϑορίηγ. δραγμὰς οοᾶ,, ϑοῖγ. 9. ᾿Αττικῶν οσᾶ, 
10. (ιδάρεοι οὐ οοὺ, ϑοληι, βθοαπάπμη Οὐδοίωηι; (ιδαρέος 
παρὰ ᾽Ἄρ. ἐν νεφ. (ιδαρέοι θεὸς ὡς ἐν Βυζ. ἔτι εἰεὶ Βη- 
ζάντιοι ἐν τιῷῊΡ λεπτῷ νομίεματι ὦ «ειδ. καὶ ἐλ. ἐχρῶντο 

οοᾶ, 14, χαλκοῦς οοπὶ. Πεϊποξκ. 158. (ζικλός’ βάρβαρος 

εἰκός οοἄ,; είκλος, βαρβαρικὸς.... οομΐ. ϑοΐηι,, δα αα88 Δα α!1αϊ 
Ἑταθμός 6011. Ῥιοΐο 24, ἐκταθέν 8εαϊ., ἐκτεθέν ςοἅ. 

1ὅ 

20 
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(ταθμά, θύρετρα, τάλαντα. 

(τατήρ. τετράδραχμον, ἤγουν ἥμιου οὐγγίας, 

(τατήρ,. τετράδραχμος. 

(τατῆρει προςτιθέντες, ὑπὲρ «τατήρων δριζόμε- 
ὅ νοι, ευνθήκας τιθέντες περὶ «τατῆρος. ἐλέγετο δὲ 

καὶ τὸ χρυείον ςτατήρ. 

(τατιαῖον. τὸ πεντάμνουν. καὶ διςτάτους τυροὺς 

τοὺς δεκάμνους. : 
(τάτος, «κάφη. ἄλλοι δὲ τὰς πέντε μνᾶς. 

10 (χοίνιεμα, μέτρον δδοῦ. ἢ μέρος. 

Τάλαντα. ζυγά. ςεταθμοί. 

Τάλαντον. λίτραι ἑκατὸν εἴκοςι πέντε κατὰ τὸν 

μέγαν Ἐπιφάνιον. 
Ταλανταίων. μεδίμνων καὶ «ταθμίων. 

16 Τάλαντον. «ταθμός. ζυγός. δλκὴ λιτρῶν ἑκατόν, 

ἢ ἑκατὸν εἴκοςι πέντε, ἢ ἑκατὸν ἑξήκοντα πέντε, ἢ 

τετρακοςείων. ἢ χιλίων ἑκατὸν πεντήκοντα δύο. 

Ταρτημόριον, τὸ τριτημόριον, ἢ τὸ δίχαλκον. 

Τεταρτημόριον. οἱ δύο χαλκοῖ. 

90 Τέταρτον ἥμιεου, τὸ τέταρτον ἡμιςτάτηρον. ; 

Τετάρτῳ, μέτρῳ τῶν ὑγρῶν. 
Τετράγυον, τεςςάρων γυῶν. γύης δὲ μέτρον 

ἕκτον ςταδίου. καὶ ἐν τῷ ἀρότρῳ τὸ κύρτωμα τοῦ 

ἱςτοβοέως γύης. ἔνιοι γύην τὸ ὀργυιαῖον μέτρον. 

1. θύρετρα 7:5., θήρατρα οοά. ῶ͵ τετράδραχμον 

ϑαϊπιωαδ., τετράγραμμον οοᾶ., να]ρ'. 8. τετράδραχμος 

ϑεαϊ., τετράγραμμος οοᾶ. 4. δριζόμενοι οϊπει., ὀργιζό- 
μενοι οοά,, ὁρκιζόμενοι ϑαϊπηιαξδ. {. «τατιὰαῖον Απμδίδγ., 

«τατίδιον οοᾶ. πενταμνοῦν Ϊἴμ6., πενταμιοῦν οοἅ, δι- 
«τάτους οὐ δεκάμνους ϑαϊηιαξ.; διαςτάτους οἱ διαςτάμνους 

οο. 14, ταλανταίων Α41Ὁ., ταλαντέων οοᾶ, 11, τε- 

τρακόςια ἢ χίλια οοᾶ. 22, ὀργυῶν οοᾶ, 
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Τετρᾶντα, τετράγωνόν τι εχῆμα. δηλοῖ δὲ καὶ 

τοὺς τέςςαρας χαλκοῦς. 

Τετραςτατήριον, τὴν τετράμνουν. 

Τετράφυον,. τετραπάλαιετον. 

“Τέτραχμα, τετράδραχμα. 
 Τριᾶντος πόρνη, λαμβάνουςα τριᾶντα, ὅ ἐςτι 

λεπτὰ εἴκοει. 

Τρικόλυβον. νομιςμάτιόν τι. 

Τρικότυλος οἶνος, οὗ τρεῖς κοτύλαι ὀβολοῦ πω- 

λοῦνται. 

Τρίογδον. μέτρον τι παρὰ Ταραντίνοις. 

Τριτεύς᾽ Υ΄ χοίνικος οὗτος. 
Τριτημόριον, οἱ ἕξ χαλκοῖ. 

Τριτημόριον ἐλέγετο καὶ ἐπὶ τῆς μοίρας, καὶ ἐπὶ 

νομίεματος ἀργυρίου. 

Τρίτον ἡἥμίδραχμον, αἱ δύο δραχμαὶ καὶ τριώ- 
βολον. 

Τριώδελον,. τριῶν ἡμιμναίων εταθμός. 

Τροπαί] κ νομίεματά τινα. 

Τρυβλίον, ὀξυβάφιον. ἢ ποτήριον μύετρων τριῶν. 

Τῶπιν. μέτρον δεκαχοίνικον. 

Φιλιςτίδειον, νόμιςμά τι. 

Φίτρον, μέτρον. μάταιον, ῥᾷδιον. καὶ τὸ μέςον 

1. τετράντα οοὔ. 4ἁΔἋ4. τετράγυον, τετράπλεθρον 2ο- 

δοοῖ. ῬΏνγη. Ρ. 494 ὃ. τετρᾶχμα ϑοληι. 6. τριᾶντα 

ϑαϊηιαδ.,) τριάκοντα οοἄ. {. εἴκοςι:] κα΄ ϑαίγιαδ. 12. 
ΥἽ Ὑὰρ οοἄ,., Ὑ ϑοΐηι, χοίνικος] μεδίμνου Τλοέϊιδ ν. τρι- 
τεύς 15. ἀρ οὑπὶ ΒΌΡΥΘ ΒΟΥ. Υ οοά. 19, τροποαϊκὰ 5πυδᾶοί 
ϑοήπι. 20. μύετρων τριῶν δεγηανα, 46 ταθη8. Ρ. 9 (ϑοῦταϑ 

ααϑτὴ 1, Θἰγοηηἶτι5. ἃ ΘΟΒιη! 10 οἰδαῦα5), ν. ΡΥῸ]. 8 ὅ2 8δάη. 1, 

μυςτηρίου οοᾶ, 22, Φιλιςτίδειον είποϊ., Φιλιςτίδιον 

.ΟΟα, 

10 

1ὅ 

20. 
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τοῦ ῥινίου, τὸ κοῖλον. καὶ ὃ κορμὸς τοῦ ξύλου. παρὰ 
τὸ φύεεθαι. 

Φιυυκαεῖς, ὄνομα ἔθνους. καὶ τὸ κάκιςτον χρυείον.. 

Χαλκίον. τὸν χαλκοῦν. 

Χαλκοκράς, τὸ χαλκόκρατον νόμιεμα. 

Χαλκολογεῖ. νουμία ευλλέγει. 

Χαλκοῦς᾽ τοῦτο ἐπὶ τοῦ χρυςοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου: 
ἔλεγον. 

Χελώνη] κ καὶ νόμιομα Πελοποννηειακόν. 

Χῖ. ἐπὶ τῶν χιλίων δραχμῶν τοῦτο ἐχάραττον. 

Χόα. χοῦν, μέτρον ὑγρῶν. 
Χοῖνιξ. μέτρον τι. καὶ πέδη. καὶ νάρθηξ. 

Χοῦς, ἄνθρωπος. καὶ τὸ ἐπιβαλλόμενον τῷ ὀρό-. 
φῳ χῶμα. καὶ μέτρον κοτυλῶν ιβ΄. καὶ ἐρείπιον. 

Χρυεςία. ὁ χρυςός. ; 

Χρυςοῦς. Πολέμαρχός φηςι δύναςεθαι τὸν χρυ- 

ςοῦν παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς δραχμὰς δύο, τὴν δὲ τοῦ 

χρυςοῦ δραχμὴν νομίεματος ἀργυρίου δραχμὰς δέκα " 

μνᾶς δὲ λέγεεθαι τοὺς πέντε χρυςοῦς. 

Χυτρίδιον. μέτρον τι. 

᾿Ωρέον, πηχυαῖον. 

105. [Πυοοὶ 6 Ρβοϊίϊο. 

"Αδδιξ, μέτρον τετραχοίνικον. οὕτως ἊἈριςτο- 

φάνης. 
Ἡμέδιμνον. τὸ ἡμιμέδιμνον. 

τπι........-.ὄ- 

8. Φιωκαΐς οοᾶ., δα. ϑοῦσι, 4, τὸ οοὔ,, σαρο. ό, 

ευλλέγειν οοᾶ. . τοῦτο 9ἴιτ5., τοῦ οοα. 9, νόμιεμα 

οὔ. οΟᾶ, 10. χει οὗ χειλῶν οὐ ἔδραττον οοἄ,, χιλιὼν 

δ. ϑοΐπι., κιβδήλων Τοέϊζέι5. 5011. ἘΐγιμοΙ]. Μ, ν. κίβδηλον 

11. Χοχοῦν᾽ χόα οο,, Χοῦν᾽ χόα Πἴτπι., χοᾶ" χοῦν ϑεΐηι.. 

14. ιβ΄ δα, στγοπου. 
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Ἡμίεκτον. τὸ ἕκτον μέρος τοῦ μεδίμνου. 

Ἡμίεκτον καὶ ἡμιμέδιμνον. τοῦ μεδίμνου ἔχοντος 

χοίνικας μη΄, τὸ ἡμιμέδιμνον δηλονότι κδ΄ εἶχεν. ἡμίε- 

κτον δὲ τὸ χωροῦν δ΄ χοίνικας᾽ τὸ γὰρ ἕκτον χοίνι- 
κες η΄. ὅ 

Ἡμιμέδιμνον, μέτρον χωροῦν ἥμιεου μεδίμνου, 
τουτέεςτι χοίνικας κδ΄. 

Θιβρώνειον νόμιεμα ἐδόκει ἀπὸ Θίβρωνος τοῦ 

 χαράξαντος εἰρῆςθαι. 
Ἵππειος. ὃ ἐκ τεςςάρων ςταδίων δρόμος. 10 

Κάβαιςος, ἄπληετος᾽ κάβος γὰρ μέτρον ειτικόν᾽ 

καὶ τὸν μέθυςον ἡμεῖς πίθον. 

Κίκκαβος ὠνοματοποίηταί τι νομιςμάτιον ἐν 
“Αἰδου. 

Κίκκαβος, ὀβολοῦ ὄνομα. 1ὅ, 

Κόγχη. χήμη. ςπανίως λέγεται χήμη. 

Κύαθος,. ἀντλητήριον;, μέτρον ὑγροῦ ὀγκιῶν δύο. 

Κυζικηνοὶ ς«τατῆρες, οἱ καλοὶ μητέρα θεῶν ἔχοντες. 

Λίτρα ἦν μὲν καὶ νόμιεμά τι. ὡς Δίφιλος. ἐπὶ δὲ 

τοῦ «ταθμοῦ Ἐπίχαρμός τε καὶ ζώφρων ἐχρήςαντο. 20 

(ζοφοκλῆς δὲ λιτροςκόπον φηςὶ τὸν ἀργυραμοιβὸν 
ἀπὸ τοῦ νομίεματος. 

ΤΛίτρα τὴν νουμμοδόκην καλοῦςι᾽ τὴν δὲ αὐτὴν 
καὶ λιτροδόκην καλοῦειν. ; 

Μέδιμνον. μέτρον χοινίκων μη΄. ῶὅ. 

Μετρονόμοι ἄρχοντες ἧςαν δέκα τὸν ἀριθμόν. ὧν 

8, Θιβρώνειον “εϊηεοϊ. ῬΆ110]. ΧΥ͂ Ρ. 140, Θιβρώνιον 

ὁοᾷ, 10. ἵππειος ερὸ ὃχ Ηϑϑυοῃ,, ἱππεῖς Ῥὶ (ἢ. 6. οοὔδχα 

ῬΒΟΥΙ Οδ] οϑητβ ἃ ῬΟΥΒΟΠΟ ἀοϑουιρίαϑ δαϊίαβαθθ ἃ ΘΟΌΥ 660) 

18, ὀνοματοπεποίηται ἢ 18. κίκκαςος 0 ᾿ῃηγῖΐο ογαϊηῃθ 

1106  Δυυτη 17. ὑγρὸν Ρ 18. Κυζηκινοί οοα. ἴῃ, ὈΥ.. 
21, (ζοφοκλῆς]. ὃη ζὠφιλοςῇ (οοῃῆ, ργυο], ρ. 108) 28.. 

- Νομιμοδόκην οο08., νομιςμοδόκην ογϑοπ. 
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πέντε μὲν ἐν ἄςτει. πέντε δὲ ἐν Πειραιεῖ" καὶ εἶχον 

τὴν. ἐπιμέλειαν ὅπως δίκαια ἢ τὰ μέτρα τῶν πω- 

λούντων. 

Μετρονόμοι. ἀρχή τις ᾿Αθήνηειν ἣ τῶν μετρονό- 
ὅ μων’ ἦςαν δὲ τὸν ἀριθμὸν ιε΄, ε΄ μὲν εἰς Πειραιᾶ. ( 

δὲ εἰς ἄςτυ᾽ εἶχον δὲ τὴν ἐπιμέλειαν ὅπως δίκαια ἢ 

τὰ μέτρα τῶν πωλούντων. 

Μνᾶ. ἑκατὸν δραχμαὶ ποιοῦςει μνᾶν μίαν. 

Νόμος] κ Δωριεῖς δὲ ἐπὶ νομίεματος χρῶνται τῇ 
10 λέξει, καὶ Ρωμαῖοι παραςτρέψαντες νοῦμμον λέ- 

γουεσιν. 

Ὀβολός, ὃ τόκος. εἶδος νομίεματος. ὀβολὸς δὲ 

παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἕξ ἐςτι χαλκῶν. ὃ δὲ χαλκοῦς λε- 

πτῶν ἑπτά. τὸ δὲ τάλαντον τοῦ ἀργυρίου λιτρῶν 

16 τῶν νῦν τεςςάρων καὶ νομιςμάτων ὀκτὼ καὶ 5. ἣ δὲ 

μνᾶ ἑξηκοςτόν ἐςτι τοῦ ταλάντου. τὸ δὲ τάλαντον 

τοῦ χρυείου ἑξαπλάειόν ἐεςτιν. 

᾿ΟΥκίαν, τὸν «ταθμόν, (ζώφρων καὶ Ἐπίχαρμος. 

ὋὉλκῇ,, δυνάμει, ἢ βάρει, ἢ «ταθμῷ. 

20 Τ]αλαιςτάς, ςπιθαμάς. ἢ ἔμπαλιν. 
Παλλάδος πρόσωπον, τοὺς «ςτατῆρας, ἀπὸ τοῦ 

ςεςημαςμένου. ἐκ θατέρου γὰρ ᾿Αθηνᾶς πρόεωπον ἦν. 
ΤΤαραςάγγης, εἶδος μέτρου ΤΠΠερεικοῦ, ὅ ἐςτι ςτά- 

διὰ τριάκοντα. 

ο ΤΠελανοῖ] ελέτγεται δὲ πελανὸς.... καὶ ὃ τῷ μάν- 
τει διδόμενος μιςθὸς ὀβολός; 

Πέλαθρα, πλέθρα. ἔςτι δὲ μέτρα γῆς. τὸ δὲ πλέ- 

θρον ςταδίου ἕκτον. 

Τ]Τεντέπηχυ καὶ πεντέκλινον καὶ πεντέχαλκον 

4, ἡ] οἱ οοἄ. ὅ. τε΄, ΕἼ δεκαπέντε  τι7 ἐννέα 
»Φ 15. 5] ἕξ 87. πέλαθρα ποίαν οτᾶο [ἐ{{ογϑυτα 
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[105]  Ὁ6ὉῸΘ.ς ἙΕ ΡΗΟΥΊΟ ΕΧΟΒΈΡΤΑ. ΣΡ ΘΟΕ 

καὶ πεντέμηνον καὶ πάντα τὰ ὅμοια οὕτω λέγουςι 
διὰ τοῦ 

Πλέθρα,. μέτρα γῆς ἤγουν ἄρουραι. ἢ τοὺς διύ- 
γρους τόπους καὶ βοτανώδειϊς. ἔχει δὲ τὸ πλέθρον 
πήχεις ξς΄ δίμοιρον. 

Πλέθρον. τὸ τοῦ «εταδίου ἕκτον μέρος. ὅπερ ἐςτὶ 

πηχῶν ἕς΄ ὦ: ὅλον γὰρ τὸ «τάδιόν ἐςτι τετρακο- 

είων. 

Πρόχους, ξέετης, τὸ μέτρον. 

[(ίκλος, ὀβολοὶ εἴκοει.} 
(ίκλος καὶ τὸ ἐνώτιον καὶ ς«ταθμὸς βαρβαρικὸς 

δυνάμενος ὀκτὼ ὀβολούς. οὕτως ζοφοκλῆς. 

(πιθαμή. τὸ ἀπὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου ἐπὶ τὸν 

μικρόν. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ λιχανοῦ λιχάς. τὴν δὲ ςπιθα- 

μήν τινες καὶ δόχμην καλοῦςειν. οὕτως Κρατῖνος. 

(τάδιον. ὃ τόπος τοῦ ἀγῶνος, καὶ μέρος τι τοῦ 
λεγομένου μιλίου. ἑπτὰ γὰρ ἥμιευ «ςτάδια ποιοῦςι 

μίλιον. ᾿ 

(τατήρ, τετράδραχμον νόμιςμα, καὶ τὸ ἐξάγιον, 

καὶ τὸ Ζζύγιον. 

(τατῆρα καὶ ἐπὶ τῆς ὁλκῆς λέγουςι καὶ τὸν «τα- 

θμὸν ἁπλῶς. 
(τατήρ. βάρβαρον οἴονταί τινες εἶναι τὸ ὄνομα. 

τὸ δὲ τέτραχμον καὶ τετράδραχμον ᾿Αττικοί. 

(ζύμβολα.,. εημεῖα. μέτρα. 

(χοίνιςμα, μέτρου μέρος, κληρουχία. 

8. ἠγοῦν Τογδοη. 7. ἔς υΥ ξη΄ Ρ᾽ 10. μ8θο 8οτί- 
Ρύϑα οοὐϊοιβ 1η 1ηξ, τηϑῦρ, ἃ τὰ. ΘΗΝ. 11, ἐνώτιον δίη- 
(ον, ὅρα. ἔν. 944 12. (ζοφοκλῆς] Ξενοφῶν Φύέπαογ.; 

οομῇ. Ἠθϑγοῆ. 10. τὸ» 19, τετράδραχμον] τετρά- 

εγρᾶμμον ἢ 28, τινὲς » 94, ᾽᾿Αττικά 
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92 ῬΒΕΑΘΜΈΝΤΑ [105] 

(χοῖνος, μέτρον γεωμετρικόν, ὥς φηειν Ἡρόδο- 
τος ἐν τῇ β΄ τῶν ἱετοριῶν. 

Τάλαντον πολλὰ μὲν εημαΐνει. ἢ γὰρ τὸ μέγιςτον 

χρυςεΐου καὶ ἀργυρίου μέρος, καθ᾽ ὃ εημαινόμενον 
Δημοεθένης φηςὶ πεντήκοντα τάλαντα. ἢ «ταθμοῦ 

τι ὄνομα, ὥςπερ ᾿Αριετοφάνης᾽ “ἀλλ᾽ ἢ ταλάντῳ 

μουεικὴ κριθήςεται"᾽ καὶ τὸ σμηρικόν᾽ ᾿ χρύςεια πα- 

τὴρ ἐτίταινε τάλαντα. τρίτον εημαινόμενον ἣ ῥοπή. 

τέταρτον ἀριθμοῦ τι ὄνομα. ὡς καὶ πολυτάλαντος 

ὃ πλούειος᾽ καὶ τὸ .Ομηρικόν ̓  “κεῖτο γὰρ ἐν μέεςοιει 

δύο χρυςοῖο τάλαντα. καὶ διτάλαντον δὲ καὶ τριτά- 

λαντον καὶ ἡμιτάλαντον λέγεται. ἀρχαΐα δὲ ἣ χρῆεις 

καὶ ἣ τοῦ τρίτον ἡμιτάλαντον καὶ πέμπτον ἡμιτάλαν- 

τον καὶ ἕβδομον ἡμιτάλαντον. ἔςτι δὲ τὸ μὲν τρίτον 

ἡμιτάλαντον δύο ἥμιευ τάλαντα, τὸ δὲ πέμπτον ἧἣμι- 

τάλαντον τέςεςαρα ἥμιευ. καὶ τὸ ἕβδομον ἡμιτάλαν- 

τὸν ἕξ ἥμιου. καὶ ὅλως οὗτινος ἀριθμοῦ παρωνύμῳ 

μέρει ἐπονομάςαι τις τὸ ἡμιτάλαντον, τούτου ὃ προ- 

ἡγούμενος ἀριθμὸς ἐφαρμόςει τοῖς ταλάντοις οἷον 
ἂν μὲν ὄγδοον. ἑπτά, ἂν δὲ ἔνατον, ὀκτώ. ευναρι- 

θμουμένου δηλονότι καὶ τοῦ ἥμιεςυ. φίλον δὲ τοῖς 
ἀρχαίοις καὶ τὸ ἕν ἥμιευ τάλαντον τρία ἡμιτάλαντα 

λέγειν ὡς καὶ τρία ἡμίμναια τὴν μίαν ἡμίςειαν μνᾶν. 

Ταρτημόριον. δίχαλκον᾽ ὃ γὰρ χαλκοῦς ὄγδοον 

τοῦ ὀβολοῦ. καὶ ταρτημοριαῖόν τινα καλοῦςειν. οἷον 

διχάλκου ἄξιον. 
Τεταρτημόριον. τὸ δ΄ μέρος τοῦ ὀβολοῦ, τουτέεςτι 

7. χρυεία οοὔ, ργῖπηο 10, “μεςοιῖςι δυο χρυςοταλαν- 

τοι ἡ (ν 561]. 6Υγ880) οὐδῦ, 864 υἱύϊτηδ 611, τ. Ρ1. αὖ ρΡαΐο’ 
Φοῦγδο. 16. εὔδομον οοἅ. 17, ἐξ οοᾶ. 20, ἔνατον] 

ἐννέα οοἄ. 21. δῆλον ὅτι Ρ̓ 98, ἥμιϊζυ τ 25. τινὰ 

»»Ἥ. κυ ΘΡ ϑθθον; 2. δ 



[106] Π 8 Ξ50ΠΡᾺ ἘΧΟΈΚΡΤΑ. τ 589 

χαλκοῖ δύο᾽ καὶ γὰρ ὃ μὲν ὀβολὸς ὀκτὼ χαλκοῦς 

ἔχει: τὸ δὲ δ΄ αὐτοῦ δηλονότι δύο χαλκοῖ εἰειν. 

Τριοβολιμαῖος, τριῶν ὀβολῶν. εὔωνος. 

Τριτεύς, τὸ τρίτον τοῦ μεδίμνου. 

Τριτημόριον. τοὺς ἕξ χαλκοῦς εἴρηκεν Φιλήμων. 

τοῦ ὀβολοῦ τριτημόριον. θαυμάζω οὖν ἐγὼ πῶς τε- 
ταρτημόριόν εἰει δύο χαλκοῖ, τριτημόριον δὲ ἕξ᾽ εἰ 
μὴ ἄρα ἐκεῖνο μὲν κυρίως ὠνομάςθη τέταρτον μέρος 

τοῦ ὀβολοῦ, τὸ δὲ τριτημόριον ὧς ἀπὸ τεςςάρων 

μερῶν ὄντων ἀνὰ δύο χαλκοῦς τρία ἔχον μέρη ἕξ 
χαλκοῦς εὐυνάγει. 

Τριτημόριον. Δείναρχος κατὰ Καλλιςεθένους. ὅτι 

δὲ τριτημόριόν ἐςτιν ἕξ χαλκοῖ, Φιλήμων διδάςκει. 

Τρίτον ἡμίδραχμον. τὰς δύο ἥμιεου δραχμὰς οὕ- 

τως εἰώθαςειν ὀνομάζειν οἱ παλαιοί. 

Τρίτον ἡμίδραχμον. δύο δραχμαὶ καὶ τῆς τρίτης 
ἥμιου" ὡς εἶναι δύο δραχμὰς καὶ τριώβολον. 

100. Γυοοὶ ὁ ϑμαα. 

Ἄκαινα, μέτρον δεκάπουν. ἔςτι δὲ ῥάβδος, δι᾽ 

ἧς κεντοῦει τοὺς βόας, ὡς τῶν Πελαςεγῶν τοῦτο εὕ- 

ρόντων. 
᾿Αλαβαςτοθήκας] κ ᾿Αριςττοφάνης᾽ “ἐς τὸν ἀλά- 

βαςτον κύαθον εἰρήνης ἕνα. ὡςεὶ ἔλεγε κοχλιάριον 

ἕν. 
᾿Αμφορεὺς οὖν ἀγγεῖον, μέτρον. κεράμιον, εη- 

μαίνει καὶ ἀςκόν. ἔςτι καὶ ὄνομα κύριον. καὶ ἀμφο- 

ρεῖς, κέραμοι. καὶ Θάεια ἀμφορείδια, τὰ κεράμια. 

2, δῆλον ὅτι 7. εἰ» Β, ἐκείνου οοῦ. 10, 
χαλκοῦς] χαλκοῖς οοά, ἔχων οοᾶ. 17, τριόβολον οοᾶ, 
Τῃ. ΡΥ. 
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Ἰώςεηπος᾽ ᾿ευνωνούμενος δὲ τοῦ Τυρίου νομίεματος, 

ὃ τέςςαρας ᾿Αττικὰς δύναται, τέεςαρας ἀμφορεῖς, τῆς 

αὐτῆς ἐπίπραςκε τιμῆς ἡμιαμφόριον καὶ πλῆθος 

ουνῆγε χρημάτων. καὶ ᾿Αριετοφάνης ἀμφορεῖς λέγει 

τὰ μέτρα᾽ ᾿χυτρίδια καὶ ςανίδια κἀμφορείδια.᾽ καὶ ἀμ- 

φορεῖς νενήηςμένοι. κέραμοι ςεεωρευμένοι. ᾿Αριςτο- 

φάνης᾽ “τί κάθηςθ᾽ ἀβέλτεροι πρόβατ᾽ ἄλλως ἀμφο- 

ρεῖς νενηςμένοι;᾽ καὶ ἀμφιφορῆας. καὶ ἀμφορείδια, 

τὰ κεράμια. 

᾿Αργύρειος, «τατήρ. ἀργυρίδιον δὲ ὡς ἡμεῖς Εὔ- 

πολις Δήμοις᾽ “ἐγὼ δὲ ευμψήςαςα τἀργυρίδιον.᾽ ἀρ- 

γύριον δὲ τὸ λεπτὸν νόμιςμα καλοῦςειν, ὡς ᾿Αριετο- 
φάνης Δαναοΐειν. 

Ὅτι ἣ ἄρουρα πόδας ἔχει ρν΄. 

᾿Αρτάβη, μέτρον Μηδικὸν είτου, ᾿Αττικὸς μέδιμνος. 

᾿Αςςάρια, οἱ ὀβολοί. Νούμμας ὃ πρῶτος βαειλεὺς 

μετὰ Ῥωμύλον Ρωμαίων γεγονὼς ἀπὸ εἰδήρου καὶ 

χαλκοῦ πεποιημένα πρῶτος ἐχαρίςατο᾽ “Ῥωμαίοις, 

τῶν πρὸ αὐτοῦ πάντων διὰ εκυτίνων καὶ ὀςτρακίνων 

τὴν χρείαν πληρούντων᾽ ἅπερ ὠνόμαςεεν ἐκ τοῦ ἰδίου 

ὀνόματος νοὐμμία, ὥς φηςει Τραγκύλιος, 
᾿Αχάνη μέτρον ἐςτὶ Περεικόν' ὥςπερ ἣ ἀρτάβη 

παρὰ Αἰγυπτίοις. ἐχώρει δὲ μεδίμνους ᾿Αττικοὺς με΄, 

ὡς μαρτυρεῖ ᾿Αριετοτέλης. οἱ δέ φαειν ὅτι κίετη ἐςτίν, 
εἰς ἣν κατετίθεντο τοὺς ἐπιςειτιςμοὺς οἱ ἐπὶ τὰς θεω- 
ρίας «τελλόμενοι. 

Βοῦς ἐπὶ γλώττης. ἐπὶ τῶν μὴ διῤν ἀμόνι παρ- 

ρηςιάζεςθαι᾽ ἢ διὰ τὴν ἰςχὺν τοῦ ζῴου" ἢ διὰ τὸ τῶν 

ῶ. τῆς αὐτῆς οἴχ, ἱπ 1115 υϊᾶδθ αᾶ. δεζλεν. 6 
ΤΟΒΘΡ. ἄθ Ὁ. ΤΙ. 2, 21,32, 14. ρν΄ ρτοὸ ν΄ οοΥν. 7οριανά. 
ἴῃ οβογῖρι. ἄθ ὑΕνρίο ἐαϊί. Ῥαποκοιοῖθ νοὶ]. 11 ν. 27. 

18, ἐχαρίςατο] 16ρ6 ἐχάραςςε τότε 

ἰόωνασυ. 
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᾿Αθηναίων νόμιεμα βοῦν ἔχειν ἐγκεχαραγμένον, ὅπερ 

ἐκτίνειν ἔδει τοὺς παρρηςιαζομένους. 

Γλαὺξ ἵπταται. ἣ πτῆςεις τῆς γλαυκὸς εἰς νίκης 

ςύμβολον ἐλογίζετο. καὶ ἑτέρα παροιμία" Ὑλαῦκες 

Λαυριωτικαί.᾽ ἐπὶ τῶν πολλὰ χρήματα ἐχόντων᾽ 

παρόςον ἐν Λαυρείῳ τῆς ᾿Αττικῆς γίνονται χρύςεια 

μέταλλα. ἐνεχάραττον δὲ γλαῦκας ἐν τοῖς χρυςοῖς 
νομίεμαει. 

Γομόρ, εἶδος μέτρου Ἑβραϊκοῦ. 
Δανάκη. τοῦτο νομίεματός ἐςτιν ὄνομα. ὃ τοῖς 

νεκροῖς ἐδίδοςαν πάλαι ευγκηδεύοντες “νεὼς ᾽Αχε- 

ρουείας ἐπίβαθρον.᾽ ᾿Αχερουεία δέ ἐςτι λίμνη ἐν ἍΑι- 

δου. ἣν διαπορθμεύονται οἱ τελευτῶντες, τὸ προει- 

ρημένον νόμιεμα τῷ πορθμεῖ διδόντες. 
Δαρεικὸς νόμιεμά τι ἦν χρυςοῦν. ὅπερ Δαρεῖος 

πρῶτος ἐπενόηςεν. --- Ὅτι Ξέρξης ὡς αὐτὸν πρε- 

ςβευςαμένου ᾿Αριςτείδου καὶ τριςχιλίους Δαρεικοὺς 

αὐτῷ διδόντος οὐδὲν ἐπιετρέφεεθαι ἔφη τοῦ Περεικοῦ 
πλούτου τοιαύτῃ χρώμενος διαίτῃ. ἔτυχε δὲ οὐκ ἐπι- 

μελῆ τὸν ἄρτον προςφερόμενος. 

Δαρεικούς. εἰεὶ μὲν χρυςοῖ «τατῆρες οἱ Δαρεικοί" 

ἠδύνατο δὲ ἕκαςτος αὐτῶν ὅπερ καὶ ὃ παρὰ τοῖς 
᾿Αττικοῖς ὀνομαζόμενος χρυςοῦς. οὐκ ἀπὸ Δαρείου 

τοῦ Ξέρξου πατρός, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρου τινὸς παλαιο- 

τέρου βαειλέως ὠνομάεςθηςαν. λέγουει δέ τινες δύ- 

ναςθαι τὸν Δαρεικὸν δραχμὰς ἀργυρίου εἴκοςι᾽ ὡς 

τοὺς πέντε Δαρεικοὺς δύναςθαι μνᾶν ἀργυρίου. 

6, Λαυρείῳ ΒΟΥ͂ΡΒΙ 6χΧ Α (οοὔ, Ῥαιῖ5. 2626, ορίϊπηο) 
δἰ θααθ (οοηἕ, Ἡ Θβγοῖ. Λαύρεια), Λαυρίῳ να]ρὸ 9, 860 

ἀοϑαμύ ἴῃ Α 10, Ξέρξου ὡς ᾿Αριςτείδην πρεςεβευςαμένου 
ΟΟΙΙ, ἐζιδέογ, 28. χρυςός Α αἰϊίαπθ ρ]θυΐααθ, τϑοϑρῖΐ 

Θ΄ αἰείογά, 26, δραγμὰς Α Ο (Οχοπίθη515), Ο΄αΐοζ.; δἷ 
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8860 ἘΒΑΘΜΕΈΝΤΑ ἐ: [106] : 

Δεκαμναιαῖον, δέκα μνᾶς. (κόπας Αἰτωλῶν ςτρα- 
τηγός, ὃς ἀποτυχὼν τῆς ςτρατείας νόμους ἔγραφε. 

καὶ ὀψώνιον ἐξέθηκεν αὐτῷ ὁ βαςιλεὺς ἑκάςτης ἣμέ- 

ρᾶς δεκαμναιαῖον, τοῖς δὲ ἐπί τινος ἡγεμονίας τετα- 

5. Ὑμένοις μναιαῖον. ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ ἠρκέεθη τούτοις 
καὶ φθονηθεὶς τὸ πνεῦμα προςαπέθηκε τῷ χρυείῳ. 

ἑκατὸν δὲ δραχμαὶ ποιοῦει μνᾶν. 

Δηνάριον, εἶδος ἀργυρίου, δλοκοτίνου ἴςην ἔχον 
ἰςχύν. 

10 Δίαυλος, ὃ διςτάδιος τόπος. ἢ μέτρον πήχεων ὠ΄. 

Δίδραχμον.,, ευντέλεεις, εἰεφορά, λειτουργία. ἔχει 

δὲ τὸ δίδραχμον οὐγγίας δ΄΄, κ΄ ὀβολοί. γράμματα ς΄. 
Διώβολον. καὶ τριώβολον. καὶ ἡμιωβόλιον ὁμοίως. 

Δοχμή [ςπιθαμή]. ᾿Αριετοφάνης᾽ πρὶν ἡμέραν 

16 φορῆςαι, μεῖζον ἦν δυοῖν δοχμαῖν.᾽ δοχμή, ἣ παλαι- 

ςτή. λέγει δὲ πρὸς τὸν βυρεοδέψην περὶ τοῦ δέρ- 

ματος. 

Δραχμή. αἱ ρ΄ δραχμαὶ ποιοῦει ἅΐζαν μνᾶν. δρα- 

χμή δὲ ὁλκὴ νομίεματος εἰς ἀργυρίου δραχμὰς {. 

90 Δραχμή, ἕξ ὀβολῶν. καὶ ᾿Αριετοφάνης᾽ “εἰς χοι- 

ρίδιον δάνειςόν μοι τρεῖς δραχμάς.ἢ 

Δωδεκαδώρῳ, δώδεκα παλαιςτῶν ὄντι. δῶρον 
γὰρ ἣ παλαιςτή. ἐν ἐπιγράμματι" “Κυλληνίων ἀνερύ- 

ϑυάδιη 516 ὯΘΠ 8010 51586. ἱπᾶθ Ῥθυβριοϊίαν, αἀπαοᾶ ᾿πξ8 

νὸχ 1ρ88 Δραχμή ροβῖΐα οϑὲ ροβϑύ Δραχαρνεῦ. 
1. (κόπας οἷο. οοπένδούα ἴπ Ὀγθυΐϊαθ 6 ῬοΙυρ. 18, 2 

9, δραγμαὶ ἃ Θαϊοῇ. 8. ὁλοκοτίνον ἰδίαν Α 10. ὦ΄ 
Ῥίο ς΄ οοττ. Ῥαϊπιογίμα διἃ ἩΘΒυΟ.; 8π ὀργυιῶν ς΄ 5οΥῖθθη- 

ἄυτα ὃ 12. δ΄ ρῥῖὸ ς΄ δοῦν. ἄωϑί. 14. ςπιθαμῆ ργᾶνϑ 
11 δῦσα οχ Ἡθϑγοθῖο οἰϊοῖο 19. ὁλκὴ εἴ6.] ν. Ἠοβγοῖ,, 

ὑπ868 ροϑύ νομίςματος 884, χρυςίου αγοπου. 46 δοϑύοχί, Ρ. 304 

28. ἐν ἐπιγράμματι] ΕΥγΟΙΣ 1 ΑΠΌΠΟ], ῬαΙαΐ. θ, 96, 1 τϑούϊαϑ 
Ἰοσαπίαν Κυλληνίῳ αὐερύςαντες εὐ ἅλῳ οὐ ἔπαξαν 
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᾿ς (ᾶντες ἔρρεξαν, καί οἵ δωδεκάδωρα κέρα ἄλλῳ μ6- 
κροτένοντι ποτὶ πλατάνιςτον ἐπάξαι.᾽ 

Δῶρον, ἣ παλαιςτή. καὶ “Ὅμηρος᾽" εἑκκαιδεκά- 

δωρα πεφύκει." 

Ἑκκαιδεκάδωρα, ἑκκαίδεκα παλαιςτῶν: δῶρον 

γὰρ καλεῖται ἣ παλαιεςτή. 

 ἙἝκτεὺς μέτρον ἐςτίν. ὃ ταὐτὸν εἶναι λέγουςι τῇ 
χοίνικι. ᾿Αριετοφάνης᾽ “οἶςθ᾽ οὖν ἀπολωλεκυῖα πυ- 
ρῶν ἑκτέα;᾽ τουτέςτι τρικότυλον. ᾿ 

Ἐπιτρίταις. ᾿ἸἸεαῖος ἐν τῷ κατὰ Καλλιφῶντος᾽ 
“ἑξακοείαις δραχμαῖς ἐπιτρίταις᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπὶ η΄ ὀβο- 

λοῖς κατὰ τὸ τρίτην εἶναι μερίδα τοὺς η΄ ὀβολοὺς τοῦ 
τετραδράχμου. 

Ἡμιεκτέον, μέτρον. τουτέςτι δ΄ χοινίκων. ὃ γὰρ 

μέδιμνος μη΄ χοινίκων ἐςτί. τούτων οὖν τὸ ἕκτον εἰ- 

εἰν η΄ χοίνικες. τὸ δὲ ἡμίεκτον, τουτέςτι τὸ δωδέκα- 
τον τῶν μη΄ χοινίκων, δ΄. ἡμιεκτέον δὲ διὰ τοῦ ε λε- 
κτέον καὶ οὐχὶ ἡμιεκταῖον. 

Ἡμίεκτον καὶ ἡμιμέδιμνον. τοῦ μεδίμνου ἔχοντος 

χοίνικας μη΄ τὸ ἡμιμέδιμνον δηλονότι τὰς κδ΄ εἶχεν. 
ἡμίεκτον δὲ τὸ χωροῦν δ΄ χοίνικας᾽ τὸ γὰρ ἕκτον 
χοίνικες ὀκτώ. 

Ἡμικάδιον, τὸ ἡμίμετρον. 

“Ἡμιμέδιμνον, μέτρον χοινίκων κδ΄. 
.Ἡμίνα,. μέτρον. 

Ἡμιωβόλιον,. τὸ ἥμιευ τοῦ ὀβολοῦ. 

Κάβος, εἶδος μέτρου. καὶ παροιμία " ̓κάβου κάβος.᾽ 
Κάδος, μέτρον οἰνηρόν. 

'Κεντηνάριον [νομιςμάτων ποεςότης!. 

Κέρματα, τὰ λεπτότατα. ἐπὶ γὰρ ἸΙουςτινιανοῦ 

9, τρικότυλον ΘοΟΙΓΟΣΧΙ ρήοὸ τριώβολον: ν. ρτγϑϑέ, οὐ 
29, νομιςμάτων ποςότης οἴ, ΑΒΥ͂ δεγηλαγά. δοκῇ. 

ΒΟΒΙΡῚΤ. ΜΕΤΈΟΙ,. 1. ἢ οΟ 

10 

1ὅ 

20 

2ῦ 



ΣΡ ΣΟ τυ, ἀδ ἑήνοι [106] 

- τοῦ βαειλέως τῶν ἀργυραμοιβῶν πρότερον δέκα καὶ 

10 

18 

20 

«ς΄ ὀβολούς, οὗς φόλλεις καλοῦειν, ὑπὲρ ἑνὸς ετατῆ- 
ρος χρυςοῦ προΐεςθαι τοῖς ξυμβάλλουειν εἰωθότων, 

αὐτὸς ἐπιτεχνώμενος κέρδη οἰκεῖα. π΄ καὶ ρ΄ μόνους 

ὑπὲρ τοῦ «τατῆρος δίδοςθαι τοὺς ὀβολοὺς διετάξατο, 

χρυςοῦ ἕκτην ἀποτεμόμενος μοῖραν. 

Κερματίζει, εἰς λεπτὰ διαιρεῖ. καὶ κερματίων. τῶν 
εἰς λεπτὰ διακεκομμένων. καὶ μέγα κεφάλαιον ἠθροί- 

ςθη τῶν λεπτῶν κερματίων. καὶ κατακερματίζει" 

«ἐξήγαγεν ἐκ τῆς ζώνης τοὺς χρυςοῦς Δαρεικοὺς κα- 

τακερματίςαι θέλων καὶ διαλύςαςθαι τῷ πανδοκεῖ.᾽ 
Κῆνεος, τὸ νόμιςμα, ἐτήςειον τέλος. παρὰ τὸ 

καίνω, τὸ κόπτω. ἱ 
Κοδάλου χοῖνιξ. παροιμία ἐπὶ τῶν μείζοςι μέτροις 

κεχρημένων. 

Κόμμα. ᾿Αριςτοφάνης" “ἔοικε δ᾽ εἶναι τοῦ πονη- 

ροῦ κόμματος. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν νομιςμάτων, ἐξ 
ὀλίγου χρυςείου ἀποκεκομμένων. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν 
“φαύλου ευςτήματος.᾽ --- Πονηρὸν κόμμα, ὃ παρα- 
κεκομμένος ἄργυρος. 

Κοτύλη. ὃ νῦν καλοῦειν ἡμίξεςετον. παρὰ τὸ ἐκεῖ 

κεῖςθαι τὴν ὕλην. εἶδος ποτηρίου ὁμωνύμου τῷ ἀγ- 
γείῳ τῶν ὑγρῶν, ὡς χοῖνιξ. καὶ εἶδος μέτρου. 

1. κερματίων τῶν ὁοοΥν. αγοπου. ῬΥῸ νυϊραΐῖο κατακερ- 
ματιώντων; 2ογηλ. οοηϊ. κεκερματιςμένων αποᾶ τθο. δοκᾷ, 

9. κατακερματίζει] κατακερματίςαι δεκᾷ. 18. ὀλίγου 
Ρ΄Ιο ὅλου σοΥΥ. ΤοιΡ. 6 8080]. δὰ Αγὶδί, ΡΙαΐ, 868: κόμμα, 

εἶδος φαύλου νομίεματος. ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν φαύλου 
ςυςτήματος, πονηροῦ κόμματος εἶπεν. εἴρηται δὲ ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν κιβδήλων νομιςμάτων διὰ τὸ ὀλίγον μὲν 

ἔχειν χρυςόν, πλείονα δὲ χαλκόν. ἀποκεκομμένου ΑΒ 

ΦΙΠαὰ6, 3εγηλ. 238. τῶν ὑγρῶν] τῷ ὑγρῷ νυϊ]ρὸ δηΐς 
Βεκκ. 
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» 

Κοχλιάριον. τὸ παρ᾽ ἡμῖν. 

Κύαθος, ἀντλητήριον. μέτρον ὑγροῦ. οὐγγιῶν β΄. 

ἢ κοχλιάριον ... . κύαθος οὖν παρὰ τὸ χύω. χύαθος 
καὶ κύαθος. 

Κωδαλοῦχος,. μέτρον γῆς. Η 

Λίτρα. ὃ ςταθμός, 

Μέδιμνον. μέτρον χοινίκων μη΄. καὶ παροιμία᾽ 

“μεδίμνῳ ἀπομετρῶ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀργύριον. ἐπὶ 

τῶν μεγάλην καὶ ἀθρόαν προςδοκώντων ὠφέλειαν. 

Μέδιμνον μέτρον ἐςτὶ ξηρῶν. οἷον πυρῶν ἢ κρι- 10 

θῶν. [μέδιμνον οὖν μοδίων ς΄. ὡς εἶναι μέτρον ξε- 

«τῶν οβ΄ ἤτοι λιτρῶν ρη΄.] 

Μετρονόμοι. ἀρχή τις ᾿Αθήνηςειν ἣ τῶν μετρονό- 

μων. ἧςαν δὲ τὸν ἀριθμὸν ιε΄. ε΄ μὲν εἰς Πειραιᾶ, κι΄ δὲ 

εἰς ἄετυ. εἶχον δὲ τὴν ἐπιμέλειαν, ὅπως δίκαια ἢ τὰ 1 

μέτρα τῶν πωλούντων. 

Μιλιαρήειον [τὸ τοῦ νομίεματος δέκατον]. 

Μίλιον. μέτρον τγῆς.΄ Ὅτι τὰ δέκα μίλια ἔχουςι 

«τάδια π΄. Ἄλλως. ὅτι τὸ «ςτάδιον ἔχει πόδας χ΄, τὸ 
δὲ μίλιον πόδας ὃς΄. 20 

Μνᾶ. ἑκατὸν δραχμαὶ ποιοῦςει μνᾶν μίαν. [καὶ 

ἔςτιν ἐν τῷ Τάλαντον.] 
Μόδιον. μέτρον τι. [μόδιος. καὶ ἔςετιν ἐν τῷ Μα- 

νοΐϊμ.] 

Νέβελ, ὄνομα κύριον. καὶ εἶδος μέτρου Ἑβραϊκοῦ. 

» 

σι 2ῦ 

11. μέδιμνον οἴο. οἵη. Α 3εγηλ. Βεκᾷκ. 14. ε΄ γροβί 
ιε΄ ἴῃ 1ΙΡΧ15. οἠαΐϊβϑαση 844, σα. ΥἱΟὺ δεγηλ., θ΄ νυ]ρο, 
17. τὸ τοῦ νομίεματος δέκατον οἴῃ. ΑΥ̓͂ ϑετγηλ. δεοθᾷ.; Ῥτὸ 

δέκατον ρῬτΟθΔΌΙ ον δωδέκατον οοπΐ, ΟἸαγκα (Ἰοοο 8 α818- 
ἱοχᾶϊο οἰδαίο) 21, καὶ οἴο. οἵχῆ. ΑΥ̓͂ Βογπλ. βοκί.; δ6- 

ΒΟΙΙΡΒΙΥ : ὡς νῦν παρ᾽ ἡμῖν αἱ οὐγκίαι οὕτως καὶ παρὰ 

τοῖς παλαιοῖς καὶ δραχμαί 28. μόδιος οἷς, οτἴὰ. ΑΥ̓͂ δεγηῆ. 

δεκκ. Ὡῦ, καὶ εἶδος οἷς, οἵα. ἃ 

2 Ὁ 
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Νόμιεμα δύο εημαίνει᾽ τὸ νόμιμον ἔθος, ὡς ᾿Αρι- 

«τοφάνης ἐν Νεφέλαις: “ἥμῖν νόμιεμ᾽ οὐκ ἔςτι.᾽ καὶ 

τὸ κόμμα τοῦ τετυπωμένου χαλκοῦ. λεπτῷ δὲ νομί- 

ςματι ἐχρῶντο οἱ Βυζάντιοι. 

δ Νομιςτευομένων. νομίμως διοικουμένων “ἐνέ- 

βαλε δὲ χρυςοῦς ἐπιεήμους, εἴς "τινας δὲ τετράδραχμα 

τῶν ἐπιφανῶς νομιετευομένων.᾽ καὶ αὖθις: “χαλκοῦ 

τοῦ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ νομιετευομένου τάλαντα τετρα- 

κιςχίλια.᾽ 

10 Ξεςτίον. μέτρον ἐπὶ ὑγρῶν. 

Ὀβολός, ὃ τόκος, εἶδος νομίεματος. ὀβολὸς δὲ 
παρὰ ᾿Αθηναίοις ἕξ ἐςετι χαλκῶν. ὃ δὲ χαλκοῦς λε- 

πτῶν ἑπτά. τὸδὲ τάλαντον τοῦ ἀργυρίου λιτρῶν τῶν 

“νῦν τεςςάρων καὶ νομιεμάτων η΄ καὶ 5. ἣ δὲ μνᾶ ἕξη- 
15 κοςτόν ἐςτι τοῦ ταλάντου. τὸ δὲ τάλαντον τοῦ χρυ- 

είου ἑξαπλάειόν ἐετι. 

Ὀβολοῦ] « ὀβολοὶ δέ εἰειν οὗς καλοῦμεν φόλλεις. 
ὍὋὉ Ἰουςτινιανὸς τῶν ἀργυραμοιβῶν ὑπὲρ ἑνὸς ςετατῆ- 

ρος χρυςοῦ προΐεςεθαι τοῖς ξυμβάλλουειν εἰωθότων 

φῦ δέκα καὶ διακοείους ὀβολοὺς αὐτὸς ἐπιτεχνώμενος 

κέρδη οἰκεῖα π΄ καὶ ρ΄ μόνους ὑπὲρ τοῦ ςτατῆρος διε- 

τάξατο δίδοςθαι ὀβολούς. 
Ὃλκῇ, δυνάμει, ἢ βάρει. ἢ «ταθμῷ. 

Ὀξύβαφον. τὸ δεχόμενον τὸ ὄξος. μεῖζον δὲ τὸ - 
5 τρυβλίον τοῦ ὀξυβάφου. ᾿Αριςτοφάγνης Ὄρνιειν᾽ 

“ὀξύβαφον ἐντευθενὶ πρόεθου λαβὼν ἢ τρυβλίον. 

Ὀργυιά, ἐπὶ τοῦ μέτρου, καὶ τετρόργυιος᾽ ἱτοῦτο 
κατ᾽ εὐψαμάθου κείμενον ἠιόνος διςςάκι τετρόργυιον.᾽ 

6. χρυςοῦ ΑΚ 18, λιτριὼν οἸῖδϑαμη ἢ ϑαϊᾶδθ ΠΡΥῚΘ 

δα, ἀθέου. α ῬΒοῦϊο 14. τεεςάρων Ῥμοίταϑ, τέςςαρα 
σα]ροὸ δρυᾶ δυϊάδη! 5. οοΥοχὶ ρτὸ σαΐρ. ς΄ 
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ες Ὀργυιαΐ, τὰ μετὰ τῶν ἰδίων χειρῶν μέτρα. καὶ 

ὀργυιαῖος. ὃ μέγας. 

Τ]αλαιςτάς, ςπιθαμάς [ἢ ἐν πάλῃ]. 
ἸΠαραςάγγης, εἶδος μέτρου Περεικοῦ, ὅ ἐςτι τριά- 

κοντὰ «ςτάδια. Ξενοφῶν᾽ “ὃ δὲ Κῦρος, ὁπόςον, ἔφη; 

ἄπεςτι τὸ ετράτευμα; οἵ δὲ ὧς δύο παραςάγγας 

εἶπον. 

Πέλανοι] κ λέγεται δὲ πέλανος ... καὶ ὃ τῷ μάν- 
τέὶ διδόμενος μιςθὸς ὀβολός, 

Πέλεθρα, πλέθρα. ἔετι δὲ μέτρον γῆς τὸ πλέθρον, 

(ταδίου ἕκτον. 

ΤΠ]εντώβολον ἡλιάςεαεθαι. νικήςαντα τοὺς ΠΕελο- 
ποννηςείους δικάςαι μέχρις ᾿Αρκαδίας λαμβάνοντα 

μιςθὸν πεντώβολον, ἀλλ᾽ οὐ τριώβολον. καὶ πεμπώ- 

'βολον ὁμοίως. 

ΤΠΠῆχυς, πήχεως, τὸ ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος μέχρι τῶν 

δακτύλων τῆς χειρὸς ἔκταμα. --- -Ὅτι ὁ πῆχυς ἔχει 

πόδας α΄. ὃ δὲ ποὺς ἔχει δακτύλους ις΄. 

Πλέθρα,. μέτρα γῆς. ἤγουν ἄρουραι. ἢ τοὺς διύ- 

ἵρους τόπους καὶ βοτανώδεις. ἔχει δὲ τὸ πλέθρον 

πήχεις ξἔς΄ δίμοιρον. 

Πλέθρον, τὸ τοῦ ς«ταδίου ἕκτον μέρος, ὅπερ ἐςτὶ 

πηχῶν ἔς ὦωὐ΄. ὅλον γὰρ «ςτάδιόν ἐετι τετρακοςείων. 
ἢ πανταχόθεν ἔχον πόδας ἃ. ἢ καὶ πλεθριαῖον διά- 

(τήμα, ---- Ὅτι τὸ πλέθρον ἔχει πόδας ρ΄. Ξενοφῶν 

8. ἸΤαλαιςτάς. ἐπιθαμάς παροὺ Α ἴῃ τηϑυρίηθ ΟἹ 5518 
ἢ ἐν πάλῃ, ργο αΐρυβ δεζκᾷ. ἢ ἔμπαλιν 9011. Ῥμοῖϊο 18, 
α΄ 5] αἱ Α, ἂῦ Β, ἕνα καὶ ἥμιευ 2ενηλ. Βοκβ. ἔχει ΑΒ, 
γΌ]ΡῸ οτ.. 21, ξς΄ οοΥγ, Αμδέ. ργὸ ξη΄ 28. ξς΄ ὦ οου- 
ΤΟΧῚ ΡγῸ ν]ρ, ξη΄, ξς΄ διμοίρου ΜεογίχοηϊιςΞ 24. ἃ. ἢ Θρὸ 
ΡΙῸ γὰ]ρ. λη΄ (ν. ῥ͵ο], 8. 106 οχίχ.) 

18 

20 

2Ὁ 
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φήςι πλεθριαίους φοίνικας φύεςθαι ἐν Βαβυλῶνι ἢ 
καὶ μείζονας. --- [(τάδιον πηχῶν υ΄.] 

Π]ούς. ὃ ποὺς ἔχει δακτύλους ις΄. 

Πρόχους,. ξέετης, τὸ μέτρον. “καὶ ἐμβαλὼν ἐς 
5 πρόχουν ἀργυρᾶν τὰ ὀςτᾶ ἐξέπεμψε τῷ παιδὶ τοῦ 

πατρὸς κειμήλιον ἔχειν.’ 
(άροι. μέτρον καὶ ἀριθμὸς παρὰ Χαλδαίοις. οἱ 

γὰρ ρκ' ςάροι ποιοῦειν ἐνιαυτοὺς βεκβ΄ κατὰ τὴν τῶν 

Χαλδαίων ψῆφον. εἴπερ ὃ εάρος ποιεῖ μῆνας ςελη- 

10 νιακῶν «κβ΄. οἱ γίνονται τη΄ ἐνιαυτοὶ καὶ μῆνες ἕξ. 

(ζάτα. μέτρον Ἑβραϊκόν. δηλοῖ δὲ μόδιον ὕπερ- 
πεπληρωμένον ὡς εἶναι μόδιον α΄8. ὑγροῦ δὲ ξεςτῶν 
ιε΄ ἤτοι λιτρῶν κε΄. 

(Οίκλον. ἀργυρίων ε΄, Μωυεῆς φηεῖν ἐν τῇ πα- 

15 λαιᾷ. 

(τάδιον. ὃ τόπος τοῦ ἀγῶνος. καὶ μέρος τι τοῦ 

λεγομένου μιλίου: ἑπτὰ γὰρ ἥμιευ «τάδια ποιοῦςει 
μίλιον. 

κ᾿ Ὅτι τὰ ἑπτὰ ἥμιεου ετάδια ποιοῦει μίλιον ἕν. τὰ 

40 δὲ τ' μίλια ἔχουει ςτάδια π΄. 

Ὅτι τὸ ετάδιον ἔχει πόδας χ΄, τὸ δὲ μίλιον πό- 

δας δὃφ΄, τὸ δὲ πλέθρον πόδας ρ΄, [ἢ ἄρουρα πόδας 

ρνΊ ὁ ποὺς δακτύλους ις΄, ὃ πῆχυς πόδα α΄ 5. 

(τατήρ. τὸ ἐκ χρυςοῦ νόμιςμα. “τῶν βαλαντίων 

ὦ. ςτάδιον Θρο; νὰ]ροὸ ςταδίου οσοπίαποίαμη οατῃ μείζο- 
νας, αυοᾶ ῥΡοΥΥΘΥθη 6558 ἀρρᾶζοῖ. Ἐπ. παθο ρίοθβϑ 811- 

6Π0Ὸ Ιοθο βρροβίίαδ. Οδίοσαμη ργὸ πηχῶν Υ͂' μαροΐ πήχεις 

11, (ζάτα εἴα. οὔ. αὶ 12. α΄5 Θρὸ 6χ 1ἰδγούαπι νοϑιιρ 18, 
ἕνα καὶ ἥμιευν νιϊρο 14. (ίκλον εοἴο. οτι. Υ͂ Βεκῖ. εἾ 
δ΄ οομπΐ. Αποί. 20. ὕ Α, δέκα νυῖθρο 22. δφΊ δε Μοᾷ., 
οοηξ. ϑαργα μίλιον 28. ρνΊ ν΄ Π|ΌΥ1 οὐ τὰ. βουϊρίϊ οὐ ϑαϊει, 
ν. ϑαργα ἄρουρα α΄ 8 ἰρτΐ, ἕνα καὶ ἥμιςυν ναΐϊρὸ 24, 
τῶν βαλαντίων οἷς. 6 ΚΞ'γηῃρϑὶὶ 6Ρ. 127 (ποηθηΐα Ποῖηδ5.) 
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. ἣ ουνωρὶς τὸ μὲν εἶχεν ὀβολοὺς ἐκ χαλκοῦ. τὸ δὲ 

ςτατῆρας χρυείου, τῶν Εξὐμήλου ἵππων πολὺ μᾶλλον 
ἀλλήλοις ἐοικότα.᾽ 

(τατήρ. τετράδραχμον νόμιεμα, τὸ ἐξάγιον, τὸ 
Ζζύγιον, ἢ εἶδος νομίεματος. ᾿Αριετοφάνης, ἐν Πλού- 
τ᾿ “ετατῆρει δ᾽ οἱ θεράποντες ἀρτιάζομεν,.᾽ τουτέετι 

γομίεμαςει παίζομεν ἄρτια ἢ περιττά. ᾿δρᾶτε μέν με 

δεόμενον ςωτηρίας τετραςτατήρου "᾽ ̓ Αριςτοφάνης, 

(ζύμβολα, εημεῖα. μέτρα. 

(χοίνιεμα, μέτρου μέρος, κληρουχία, ἣ τῆς γῆς 

δεςποτεία. ἴδιον γὰρ. τῶν κεκτημένων μέτρῳ τὴν γῆν 

ὑποβάλλειν. 

(χοῖνος. μέτρον γεωργικόν, ὥς φηςιν Ἡρόδοτος 

ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἱςτοριῶν. 
Τάλαντα, τὰ ζυγὰ καὶ τὰ ἱετάμενα. 

Τάλαντον πολλὰ μὲν εημαίνει. ἢ γὰρ τὸ μέγιςτον 

τοῦ χρυείου καὶ ἀργυρίου μέρος, καθ᾽ ὃ ςημαινόμε- 

νον Δημοεθένης φηςΐ πεντήκοντα τάλαντα. ἢ «ςτα- 

θμοῦ τι ὄνομα᾽ ὥςπερ ᾿Αριετοφάνης᾽ “ἀλλ᾽ ἢ ταλάν- 
τῷ μουεικὴ κριθήςεται.᾽ καὶ Ὁμηρικόν “χρύζεια πατὴρ 
ἐτίταινε τάλαντα.᾽ τρίτον εημαινόμενον ἣ ῥοπή. τέταρ- 

τον ἀριθμοῦ τι ὄνομα καὶ πολυτάλαντος ὃ πλούειος᾽ 
καὶ τὸ Ὃμηρικόν " “κεῖτο γὰρ ἐν μέςςοιςι δύο χρυςοῖο 

τάλαντα.᾽ καὶ διτάλαντον δὲ καὶ τριτάλαντον καὶ ἥμι- 

τάλαντον λέγεται. ἀρχαία δὲ ἣ χρῆεις καὶ ἣ τοῦ τρίτον 

4, τετράδραχμον ϑοάϊίρογ, τετράγραμμον 110τὶ δεγηλ. 

Βεοκί. στὸ ἐξάγιον, τὸ Ζζύγιον] τὸ 5 οὰτῃη ϑυργδαβουιρίο Υ, 
τὸ ζυ οὐτη ΒΌρΡΥδβοῦ. ν Α; καὶ τὸ ἐξάγιον, καὶ τὸ ζύγιον 
γα ]ρῸ ὅ. ᾿Αριςτοφάνης εἴς. οἴχῃ. ἃ 18. γεωργικόν] 
γεωμετρικόν οοηϊ. ΑἸμδέ. 6 Ῥμοί. Εΐγιω. 4115 17. τοῦ 

Α, συ]ροὸ οπῖ. 20, Ὅμηρος 8εκᾷκ. 22, καὶ Α, ὡς καὶ 
τοῖῖααὶ, 1ἀαὰ6 σαϊσο δαἀϊίαπ 28. γὰρ ΑΥ̓͂, δ᾽ ἄρ᾽ νυϊρο 

ΣΧ 1]. ς 507 
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ἡμιτάλαντον καὶ πέμπτον ἡμιτάλαντον καὶ ἕβδομον 
ἡμιτάλαντον. ἔςτι δὲ τὸ μὲν τρίτον ἡμιτάλαντον δύο 

ἥμιευ τάλαντα. τὸ δὲ πέμπτον ἡμιτάλαντον τέέεζαρα 

ἥμιευ, καὶ τὸ ἕβδομον ἡμιτάλαντον ἕξ ἥμιευ. καὶ 
ὅλως οὗτινος ἀριθμοῦ παρωνύμῳ μέρει ἐπονομάςει 

τις τὸ ἡμιτάλαντον, τούτου ὃ προηγούμενος ἀριθμὸς 

ἐφαρμόςει τοῖς ταλάντοις" οἷον ἂν μὲν ὄγδοον. ζ΄. 
ἂν δὲ ἔνατον, η΄, εὐυναριθμουμένου δηλονότι καὶ τοῦ 

ἥμιου. φίλον δὲ τοῖς ἀρχαίοις καὶ τὸ ἕν ἥμιευ τάλαν- 
τον τρία ἡμιτάλαντα λέγειν: ὡς καὶ τρία ἡἥμίμναια 
τὴν μίαν ἡμίςειαν μνᾶν. 

Τάλαντον, ὥς φηει Διόδωρος ἐν τῷ περὶ «τα- 

θμῶν. μνῶν ἐετιν ξ΄. ἣ δὲ μνᾶ δραχμῶν ρ΄. ἣ δὲ δρα- 
χμὴ ὀβολῶν ἕξ, ὃ δὲ ὀβολὸς χαλκῶν ς΄. ὃ δὲ χαλκοῦς 

18 λεπτῶν ζ΄. τὸ τάλαντον δὲ τὸ νῦν λεγόμενον ᾿Αττι- 

20 

20 

κόν. παρὰ (ικελιώταις τὸ μὲν ἀρχαῖον ἦν νούμμων 
κὸὃ΄, νυνὶ δὲ ιβ΄ ὁ δὲ Ὅμηρος λέγει “δύο χρυςοῖο 

τάλαντα" ὧς μὴ εἶναι ἴςον τὸ καθ᾽ ἣμᾶς τάλαντον 
τῷ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις" ὡς γὰρ ἴςεον τοῦ τρίποδος 

καὶ τοῦ λέβητος καὶ τοῦ ἵππου τίθεται. τάλαντον δὲ 
τὸ παρὰ τῇ θείᾳ Γραφῇ ἣ ἄνωθεν πεμπομένη ἑκάετῳ 

θεία χάριε. --- (ύνταξις. ᾿Αριςτοφάνης᾽ “καΐτοι ταλάν-. 

του τοῦτ᾽ ἔμαθεν Ὑπέρβολος. τουτέςτι χαύνωειν 
ἀναπειςτηρίαν. --- -Ὅτι τὸ τάλαντον παρά τιειν ἔχει 

λίτρας ρκέε΄. ---- Καϊὶταλαντιαῖοι λίθοι ᾿ταλαντιαῖοί γε 

ὃ, τὸ ἡμιτάλαντον] τάλαντον ἃ 8, ἔνατον] ἐννέα 

Α 1, ἡμίςειαν] ἥμιευ νὰ]ρο, αὖ βιργα οοᾶθχ ῬΒΟΙΣ οἱ 

ἴηΐγα θυ] Ρ. 845, 21, 8864, 19 14, χαλκῶν ς χαλκῶν 
ἢ΄ 5610]. Ἡδοιτη., ν. ργο]. ρ. 157 16, παρὰ δὲ δελᾷκ., 
νούμμων οογῖ. ϑοαϊΐσενΥ ὃχ Αυὐϊδύοίθι θα δριᾶ ῬΟ]]., μνῶν 

ψΌρο ἃρυᾶ ϑυϊάδια 6 11ΌΥ5. τὰ, 501, 24, λίτρας οι. ΑΥ̓͂ 
Ὡὅ. ταλαντιοαῖοι γε μὴν οἷο, 1ο5. Ὁ, πᾶ. ὅ, 6, 8 
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[100] ἘῈ ΠΕ 5ΌΠ0Α ἘΧΟΒΒΡΤΑ. 545 

μὴν ἦςαν οἱ βαλλόμενοι πέτροι, δύο δὲ καὶ πλέον 
ἀπήεςεαν «ςταδίους. ἣ πληγὴ δ᾽ οὐ τοῖς προςτυχοῦςι 

μόγον,. ἐπὶ πολὺ δὲ καὶ τοῖς μετ᾽ ἐκείνους ἦν ἀνυπό- 
«τατος: --- Αἰτιώμενοι δὲ τὸν Περικλέα πεντήκοντα 

ταλάντοις ἐζημίωςαν. 

Τεταρτημόριον. δίχαλκον᾽ ὃ γὰρ χαλκοῦς ὄγδοον 
τοῦ ὀβολοῦ. καὶ τεταρτημόριόν τινα καλοῦμεν. οἷον 
διχάλκου ἄξιον. 

Τεταρτημόριον, τὸ τέταρτον μέρος τοῦ ὀβολοῦ, 

τουτέςτι χαλκοῖ δύο. 

Τετρώβολον,, τουτέςτι πολυτίμητον. οὕτω δὲ λέ- 

γουςι τὸ τετρωβολιαῖον. τουτέςτι τετρωβόλου πυ- 
λούμενον. : ; 

Τριτημόριον. τοὺς ἕξ χαλκοῦς εἴρηκε Φιλήμων 

τοῦ ὀβολοῦ τριτημόριον. θαυμάζω οὖν ἐγὼ πῶς τε- 

ταρτημόριόν εἶει δύο χαλκοῖ, τριτημόριον δὲ ἕξ’ εἰ 

μὴ ἄρα ἐκεῖνο μὲν κυρίως ὠνομάεθη τέταρτον μέρος 

τοῦ ὀβολοῦ. τὸ δὲ τριτημόριον. ὡς ἀπὸ δ΄ μερῶν 

ὄντων ἀνὰ δύο χαλκοῦς, τρία ἔχον μέρη ς΄ χαλκοῦς 

ςυνάγει. 

Τρίτον ἡμίδραχμον. τὰς δύο 5 δραχμὰς οὕτως 
εἰώθαςειν ὀνομάζειν οἱ παλαιοί. 

Τριωβολιμαῖος, τριῶν ὀβολῶν, εὔωνος. 

Τριώβολον. τὸ τρεῖς ὀβολοὺς ἔχον. ᾿Αριςετοφάνης 

Πλούτῳ᾽ “δεινὸν γὰρ εἰ τριωβόλου μὲν οὕνεκα ὠςτι- 

ζόμεςθ᾽ ἑκάςτοτ᾽ ἐν τῇ ἐκκληςίᾳ.᾽ οὐδεὶς ἐδίκαζεν, εἰ 

2, προεντυχοῦςει 108. 11, πολυτίμητον ΕχΧρ]ϊοαίαν 

5.0. τεττάρων ὀβολῶν, απδ6 οἸμϊδὶ, ααΐῶ ποη ρου ποηὺ δᾶ 
ΤΘ͵Ὼ ὨΠΙΠΤ υδὴ [17. ἄρα οἴη. ἃ 21. ἥμιςυ γι]ρο 28. 

εὔωνος ΑΒΨ, ἄξιος γ61. Ῥοκὺ 866 ΑΥ̓͂ ἴῃ τηϑῦρ'; γϑιῖααὶ ἴῃ 
οοπίοχία μΒαθοπῦ: Ὅτι τοπαλαιϊιὸν οἱ ςτρατηγοὶ τριιύβολον 

ἐλάμβανον βλακείας χάριν, ἀοϑυτηρία 6 ν. βλακεία 
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μὴ ἐπέβαινε τῶν ξ΄ ἐνιαυτῶν. ὅςοι δὲ τελείας ἡλικίας 

ἧςαν, εἰεήρχοντο μὲν εἰς τὴν ἐκκληςίαν, οὐκ ἐδίκαζον 
δέ. τούτους οὖν τοὺς ἐκκληςιαςτὰς ἐποίηςαν φανε- 
ρόν τι λαμβάνειν ἀπὸ τῶν τῆς πόλεως προςόδων οἱ 

ὅ δημαγωγοὶ πείςαντες τὴν πόλιν ὕετερον δὲ ὃ Κλέων 

ἐποίηςεν αὐτὸ τριώβολον. ἀφῆλιξ δὲ εἰς τὴν ἐκκλη- 
είαν οὐκ εἰςήρχετο. 

Τρύβλιον, ὀξυβάφιον,. πινάκιον, ποτήριον, ὀρ- 

θομίλιον. τοῦτο μεῖζον τοῦ ὀξυβάφου ἐετί. 

10 Ὑπόχαλκον δέ ςου τὸ χρυείον. ἀντὶ τοῦ μίξιμον, 

παρακεκομμένον τὸ νόμιεμα. παραχαρόξιμον. 

Φολίς, τὸ τοῦ θώρακος. φόλλις δέ, φόλλεως, ὃ 

ὀβολός. : 
[Χαλκοῦς. λεπτῶν ζ΄. καὶ ζήτει ἐν τῷ Τάλαντον.] 

165. Χαλκῷ, εἰιδήρῳ. 

Χοᾶ. χοῦς μέτρον ᾿Αττικὸν χωροῦν κοτύλας ὀκτώ. 

᾿Αριςττοφάνης᾽ “ἐπὶ δεῖπνον ταχὺ βάδιζε τὴν κίςτιν 
λαβὼν καὶ τὸν χοᾶ.᾽ 

Χοᾶς. ὅτε ἐπὶ μέτρου τίθεται. περιςπᾶται. 
20 Χοός,. διξέετου. χοῦς γὰρ δύο ξέςται, χοεὺς δὲ 

ἕξ, ᾿Αριετοφάνης᾽ “εἴ τις κάπηλος ἢ καπηλὶς τοῦ χοὸς 
Ρλ 

ἢ τῶν κοτυλῶν τὸ νόμιςμα διαλυμαίνεται.ἢ 

Χοίνικες. οὐ μόνον τὸ μέτρον. ἀλλὰ καὶ τὰς πέ- 
δας ςημαίνει τὸ ὄνομα. αἷ χοίνικες πέδαι τινές εἰει. 

25 χοῖνιξ δὲ πᾶν περιφερές. διὸ καὶ τὸ μέτρον χοῖνιξ 

καλεῖται. ᾿Αριςττοφάνης Πλούτῳ᾽ Αἱ κνῆμαι δέ εου 
βοῶειν, ἰοὺ ἰού, τὰς χοίνικας καὶ τὰς πέδας ποθοῦςαι. 

14. Χαλκοῦς οἷο. οι. ΑΟ 3όγηλ. βοᾷ. 15. Χαλκῷ] 
σορῃϑία 6886. γἱἀδίας ροοβϑα οὐπὶ ἴοοο ῬΟ]]οἱθ απὶ οϑΐ 

110τ. 9, 78. 5. 18. αὰδ ροδύ χοᾶ δρυά ϑυϊάαμι ἰοραη- 

[Ὑ, 6ἃ αὖ δἰΐϊθηαᾷ ἃ τιθηϑαγϑύιι ἀοοίσίηδ ΟἸἑϑΙΪ 



[107] ἘΕχ ἘΤΥΜΟΙΟΘΙΟΟ ΜΑΘΝῸ ἘΧΟΒΆΡΤΑ. 941 

Χοίνικες, οἷς τὰς περιόδους μετροῦειν Αἰγύπτιοι" 

“ςπανιώτερον δὲ τὸ γένος τῶν θεωρητικωτάτων ψυ- 
χῶν ἢ τὸ τοῦ χοίνικος, ὦ τὰς περιόδους μετροῦειν 

Αἰγύπτιοι" οἷος ἦν ᾿Αμοῦς καὶ ᾿Αντώνιος.᾽ 

Χρύςεος. ὃ χρυςοῦς. 

101. Ποοὶ 6» Εἰμηνοϊοσίοο ἠναφηο. 

"᾿Αδὸιξ, μέτρον τετραχοίνικον. 

"Αδδιξ. μέτρον τι οἶμαι τετραχοίνικον. 

Αἰγιναῖα] κε ἐλέγετο δὲ καὶ τὰ μεγάλα Αἰγιναῖα 

ἀπὸ τοῦ νομίεματος᾽ καὶ γὰρ τὸ Αἰγιναῖον τάλαντον 

πλεῖον ἠδύνατο τοῦ ᾿Αττικοῦ. 

᾿Αμφορεύς,. τὸ ἑκατέρωθεν δίωτον ςταμνίον, ὥς 

φηςι Θεόκριτος᾽ “ἀμφορεὺς νεοτευχής.᾽ οἱ δὲ κοινὸν 

μὲν κεράμιον, ἢ τὸ ἑκατέρωθεν αἰρόμενον ἀμφοαι- 

ρεύς, καὶ ἀμφορεὺς κατὰ ευγκοπὴν καὶ πλεοναςμόν. 
δηλοῖ δὲ μέτρον ὑγροῦ. 

᾿Απέλεθρον, ἀμέτρητον καὶ πολλὴν δύναμιν᾽ πλέ- 

θρον γάρ ἐξςτι μέτρον γῆς᾽ μακρόν, πολυπέλεθρον. 

Ἰλιάδος ε΄. 
᾿Αργυρόηλον] κ« ἰετέον ὅτι πᾶν νόμιοςμα εἴτ᾽ ἐν 

χαλκῷ εἴτ᾽ ἐν ἀργύρῳ εἴτ᾽ ἐν χρυςῷ εἰώθαςειν ἀῤγύ- 
ριον καλεῖν. 

Ἀρτάβη μέτρον ἐςτὶ Περεικόν,. ᾿Αττικὸς μέδιμνος. 
Αὐλός] « καὶ τὸ «τάδιον᾽ καὶ ἐν ευνθέςει δίαυλος, 
Αὐλός. ετάδιον᾽ καὶ τὸ διςτάδιον δίαυλος εύν- 

θετον. 

-αἮΟ,᾽. -. ΕΣ 

1, Χοίνικες οὐ 8. χοίνικος διϊάδθ Ρ6Υ ΘΙΥΟΥΘ.; Πδπὶ 
δραᾶ ϑ'γηρϑίατη 10. Ρ. 49 Α, ἀπᾶδ πῖο ἰοοῖιβ ρουϊξαθ δῦ, 

φοίνικος Ἰορὶταν (ποΐδηΐα Ἡδιμβίθυῃ.). 
8. Ἰοριθαν δἰίογια ἄδδιξ Ρ». 17, 456, ΤΌΣ οτἄο [{{{οΥϑυαπι 

βυδάοί ἄδιξ 
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᾿Αχάναι, εκεῦος εἰς ἐπιειτιςμὸν χρήειμον᾽ εἴρηται 

παρὰ τὸ χαίνειν. χάνη καὶ ἀχάνη, τοῦ α ἐπιτακτικοῦ 
νοουμένου. : 

Γύης καὶ μέτρον τι γῆς καὶ μέρος ἀρότρου καὶ 

5 τοῦ μὲν μέμνηται “Ὅμηρος ἐν ευνθέςει. πεντηκοντό- 

γυον, πεντήκοντα γυῶν; ὅ ἐςετι πεντήκοντα πλέθρων " 

γύη γὰρ μέτρον γῆς. οἱ δὲ πεντήκοντα ζευγῶν. 

Δανάκης νομίεματός ἐςετιν ὄνομα βαρβαρικόν, 

πλέον ὀβολοῦ. ὃ τοῖς νεκροῖς ἐν τοῖς «τόμαειν ἐτί- 

10 θεεαν. Καλλίμαχος “ τοὔνεκα καὶ νέκυες πορθμήιϊιον 

οὔτι φέρονται μούνη ἐπιπτολίων ὅτε θυμιονηςέμεν " 

ἀλλουςάνοις ἐκ «ςτομάτεςει νεὼς ᾿Αχερουείας ἐπὶ 
βάθρον δανάκης ἵ.᾽ ----- Ἀχερουεία δέ ἐετι λίμνη ἐν 

Ἅιδου. ἣν διαπορθμεύονται οἱ τελευτῶντες, τὸ προ- 

16 εἰρημένον νόμιεμα διδόντες τῷ πορθμεῖ. εἴρηται δὲ 

᾿ δανάκης ὃ τοῖς δαναοῖς ἐμβαλλόμενος δαναοὶ γὰρ 
οἱ νεκροί, τουτέςτι ξηροί. δανὰ γὰρ τὰ ξηρά. Ἥρα- 

κλείδης ἐν τῷ δευτέρῳ Περεικῶν. 
Δαρεικὸς νόμιομά τι ἦν χρυςοῦν., ὅπερ Δαρεῖος 

20 πρῶτος ἐπενόηςεν᾽ ἀπὸ γὰρ τοῦ Δαρεῖος Δαρειακός᾽ 

καὶ κατὰ ευγκοπὴν Δαρεικός. 

Δοχμή. ἣ παλαιςτή. ὅ ἐετι τὸ τετραδάκτυλον τῆς 
χειρός. ᾿Αριςτοφάνης᾽ “καὶ πρὶν ἡμέραν φορῆςαι, 

μεῖζον ἦν δυοῖν δοχμαῖν’ κ ἢ παρὰ τὸ δοχμός᾽ ἐπει- 

25 δὴ πλαγίᾳ τῇ χειρὶ μετροῦμεν. ἔςτιν οὖν μέτρον τι. 
Δραχμή, «ταθμὸς ὡριςμένος᾽ ἢ τὸ ευνάθροιεμα 

τῶν ἐξ ὀβολῶν. παρὰ τὸ δέδραγμαι δραχμή. τὸ πα- 

6, γύων σαϊΐοῇ, 10. ΟΔἸ ΠΣ: τϑ οὶ Ἰοοατα βῖς θη δ 9 

οοηδίαβ δῦ Νδοκίυβ: Τοὔνεκα --- φέρονται Μούνῃ ἐνὶ πτο- 
λίων, ὅ γε τέθμιον οἴςεμεν ἄλλους Ἐν «ςτομάτεςει νεὼς 

᾿Αχεροντείας ἐπίβαθρον ᾿Ανθριύπους, δανάκην 28. φο- 
ρέςαι Θ΄αϊεῇ. 



- 
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λαιὸν γὰρ τῶν ἀνθρώπων ὀβολοῖς κεχρημένων ἀντὶ 

γνομίεματος, ος τῇ χειρὶ δραξαμένους δυνατὸν ἦν 
περιλαβεῖν, τούτους δραχμὴν ἐκάλουν, παρὰ τὸ δρά- 

ξαςθαι᾿ αἱ δὲ ἑκατὸν δραχμαὶ ποιοῦςει μνᾶν μίαν.΄ 

Δῶρον. ἣ παλαιςετή. εἴρηται ἀπὸ τοῦ τὰ πλεῖετα 

διὰ τῆς χειρὸς ἡμᾶς δωρεῖςεθαι᾽ ἀφ᾽ ἧς μετρεῖται ἣ 

παλαιετή. 

Ἑκατόμβη] κ ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαετος,᾽ τουτέςτιν 

ἑκατὸν βοῶν τιμῆς ἄξιος, ἢ ἑκατὸν χρυςῶν νομιςομά- 

των. οἱ γὰρ παλαιοΐ, πρὶν ἐπινοηθῆναι τὰ νομίεματα, 

τὰς ἐευναλλαγὰς διὰ τῶν τετραπόδων ἐποιοῦντο᾽ ὅθεν 

ὕςτερον ἐφευρεθέντων τῶν νομιεμάτων βοῦν ἐξετύ- 

πουν ἐν αὐτῷ, τὸ ἀρχαῖον ἔθος ἐπιδεικνύμενοι. 

βοιὸν δὲ λέγουςειν εἶναι «ταθμίον τι. ἢ τὴν βοὸς τι- 

μήν, ἢ τὸ δίδραχμον. βοῦν ἔχον ἐπίεημον ἑκαὶ τὸν 15 

πόδα, ὅθεν καὶ παροιμία “ἡ βοῦς ἐπὶ γλώττης.᾽ ὅ ἐςτι᾿ 

νόμιοςμα᾽ ἁρμόζει ἐπὶ τῶν ῥητόρων τῶν λαμβανόντων 

νομίεματα ὑπὲρ τοῦ μὴ ευνηγορῆςαι κατά τινος, ἀλλὰ 

εἰωπῆςαι. ὅθεν καὶ ᾿Αριττοφάνης κωμῳδῶν αὐτούς 

φηςι" τὸ ς«τόμ᾽ ἐπιβύςας κέρμαςι τῶν ῥητόρων. 

Ἕκτεύς,. μέτρον τι, τὸ ἕκτον μέρος, τοῦ μεδίμνου 

ἔχοντος χοίνικας μη΄ ὡς εἶναι τὸν ἑκτέα χοίνικας 

ὀκτώ. καὶ ἡμίεκτον, τὸ δωδέκατον τοῦ μεδίμνου. 

Ἐπίκοποι.. οἱ κακῶς τὸ πρῶτον πληγέντες χαρα- 

κτῆρες, καὶ διὰ τοῦτο ἐπικοπτόμενοι. 

Ἐεπιτρίταις, Ἰεαῖος ἐν τῷ δευτέρῳ κατὰ Καλλι- 
φῶντος᾽ "“ ἑξακοείαις δραχμαῖς ἐπιτρίταις ̓  ἀντὶ τοῦ 

“ἐπὶ ὀκτὼ ὀβολοῖς᾽ κατὰ τὸ Υ΄ εἶναι μερίδα τοὺς 
ὀκτὼ ὀβολοὺς τοῦ τετραδράχμου. 

18. ἐνδεικνύμενοι β6Π0]. δΔᾷ 11. Φ 79 156. καὶ τὸν 

πόδα] Ιοσο κατὰ τὸν τύπον 20, κατὰ δα, ϑυίδωνῷ. 
28. Υ] τρίτον νυϊρὸ 
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Ἡμιμέδιμνον. ἡμιμέδιμνόν ἐςτι μέτρον χωροῦν. 
ἥμιςυ μεδίμνου, τουτέςτι χοίνικας εἰκοειτέςςαρας. 
ἡμίεκτον δὲ τὸ ἕκτον μέρος τοῦ μεδίμνου. 

Κάβαιςος, ὁ ἄπληςτος, διὰ διφθόγγου, προπαρο- 

ξύγεται. παρὰ τὸν κάβον. ὅ ἐςτι μέτρον ειτικόν. 

Κίβδηλον. ἀπὸ ἱετορίας᾽ οἱ γὰρ ᾿Αθηναῖοι τῷ 

πρὸς τοὺς Χίους μίςει φερόμενοι ἐν τοῖς ἀδοκίμοις 

ἑαυτῶν νομίεμαςι τὸν τοῦ Χ τύπον ἐγχαράττοντες 

ἁπέρριπτον βδελυςςόμενοι. κυρίως δὲ λέγεται κίβδη- 
λον τὸ ὑπόχαλκον χρυείον. 

Κοτύλη] " λέγεται κοτύλη καὶ εἶδος ποτηρίου. καὶ 

εἶδος μέτρου᾽ κυρίως δὲ τὸ ὁπωςοῦν μέτρον κοτύλην 
ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι διὰ τὴν κοιλότητα᾽ καὶ πᾶν τὸ κοῖ- 

λον κοτύλην ἔλεγον. 

Κύαθος, ἀντλητήριον. μέτρον ὑγροῦ. ς 

Ξέετης. Ῥωμαϊῖκόν ἐςτι τὸ ὄνομα᾽ τὸν γὰρ παρ᾽ 

ἡμῖν ἕξ ἀριθμὸν αὐτοὶ λέγουει ςέξ΄ καὶ μέτρου τινὸς 
παρ᾽ αὐτοῖς τὸ ἕκτον λέγεται ςέξτον᾽ διὰ δὲ εὐφω- 

νίαν τὸ ςέξτης λέγεται ξέεττης, κατὰ μετάθεειν τῶν 
«τοιχείων. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ Ῥωμαίων 

διαλέκτου. ὮΩωρος. 

ὈΒβελίςκος κΚ Ὅτι ὀβολὸς ἐκλήθη. ἐπειδὴ τὸ 

ἀρχαῖον τὸ χαλκοῦν νόμιεομα τῶν ᾿Αθηναίων ὀβελί- 

«κον εἶχεν. Φώτιος πατριάρχης. κ πάντων δὲ πρῶ- 

τος Φείδων ᾿Αργεῖος νόμιομα ἔκοψεν ἐν Αἰγίνῃ καὶ 
δοὺς τὸ νόμιςμα καὶ ἀναλαβὼν τοὺς ὀβελίεκους, ἀνέ- 
θηκε τῇ ἐν Ἄργει Ἥρᾳ. ἐπειδὴ δὲ τότε οἱ ὀβελίεκοι 
τὴν χεῖρα ἐπλήρουν, τουτέςτι τὴν δράκα, ἡμεῖς, καί- 

ὅ, μέτρον εἰτικόν οοὐν. ϑ'ιῶ., μεταςιτικὸν να]ρο 8. 
νομίεμαςι 6πι. ,Θοληιϊαέίιις, δ(ἃ ἩΘΒΥΟὮ. ν. χει, ὀνόμαςι νὰ]ρὸ 
28, δοὺς τὸ νόμιομα καὶ] διὰ τὸ νόμιςμα νυίΐ!ρο διὶς (ἰαἴδ. 
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περ μὴ πληροῦντες τὴν δράκα τοῖς ἕξ ὀβολοῖς, ὃρα- 
χμὴν αὐτὴν λέγομεν. παρὰ τὸ δράξαςθαι. ὅθεν ἔτι 

καὶ νῦν λέγομεν ὀβολοςτάτην τὸν τοκιςτήν. ἐπεϊδὴ 

«ταθμοῖς παρεδίδουν οἱ ἀρχαῖοι. ὁ δὲ ρος λέγει 

ὅτι τὸ ςτῆςαι δανείςαςθαι δηλοῖ" ὀβολοςτάτης οὖν ὁ 
τὰ μικρὰ δανείζων φίλοις, ἢ ὃ τοκογλύφος λεγόμε- 
νος καὶ ὀβολοςτατῆςαι,. τόκους λαβεῖν. 

Ὀργυιὰ ςημαίνει τὴν ἔκταςιν τῶν χειρῶν εὺὑν τῷ 

πλάτει τοῦ ςτήθους᾽ παρὰ τὸ ὀρέγειν καὶ ἐκτείνειν 
τὰ γυῖα. ὅ ἐςτι τὰς χεῖρας. 

Παλαιςτὴ ςεημαίνει τὴν τῶν τεςςάρων δακτύλων 
ὀρδινιαίαν εύνθεειν, πελαςτή τις οὖςα᾽ ὅτι πέλας 

εςυνάγει τὰ ὀςτᾶ. τουτέςτι πληςίον ποιεῖ τοὺς δακτύ- 

λους᾽ παρὰ τὸ πελάζειν οὖν τὰ ὀςτᾶ παλαιςτή. ἔςτι 

δὲ τετραδάκτυλον μέτρον. λέγεται καὶ δοχμή. ὅτι 
πλαγίᾳ τῇ χειρὶ μετροῦμεν᾽ ποιεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ μεγά- 

λου δακτύλου πρὸς τὸν λιχανὸν -ἄκρον δακτύλους 
δέκα. ἣ δὲ ςπιθαμὴ ἔχει δοχμὰς τρεῖς, οἷον παλαιςτὰς 
τρεῖς, δακτύλους δὲ δώδεκα. ὡς ἐχούεης τῆς δοχμῆς 

δακτύλους δ΄ ὁμοίως καὶ τῆς παλαιςτῆς. ἀπὸ δὲ 

τοῦ μικροῦ δακτύλου διιςταμένων τῶν δακτύλων ἕως 

τοῦ ἀντίχειρος λέγεται ςπιθαμή. παρὰ τὸ ἀποςπα- 

(μὸν ποιεῖν. διὰ τὸν ἀποςπαςμὸν τὸν ἀπὸ τοῦ μεγά- 

λου δακτύλου, τοῦ ἀντίχειρος, πρὸς τὸ τοῦ μικροῦ 

20. δΊ τρεῖς να]ρο ἀπὸ οἴς.} οοῃῇ. ΜοΙοὐ11 Ἰοσυτῃ (Ρ.122, 
18) ἃ αδἰβϑίογαϊο οἰϊδίασα: διςταμένων δὲ τῶν δακτύλων, ἀπὸ 
τοῦ μικροῦ δακτύλου ἕως τοῦ ἀντίχειρος ςπιθαμῆς μέτρον 
ἀποτελεῖται" ςπιθαμὴ δὲ παρὰ τὸ ἀποςπαςμὸν ποιεῖν τῶν 

. δακτύλων᾽ ἢ διαςπᾶςθαι τὴν ὅλην χεῖρα. ἡ δὲ ςπιθαμὴ 

ποιεῖ μὲν παλαιςτὰς τρεῖς, δακτύλους δὲ δώδεκα. ἀπὸ δὲ 
τοῦ μεγάλου δακτύλου ἕως τοῦ λιχανοῦ μετακονδύλιον 

δακτύλων δέκα. 
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ἄκρον ὡς δὲ Χρύειππος,. διὰ τὸ ςπᾶςθαι τὴν ὅλην 
χεῖρα. καὶ παλαιςτὰς ἐν τῷ λη΄ ψαλμῷ ἀντὶ τοῦ με- 
τρητάς. γίνεται ἀπὸ τοῦ παλαίω. 

ΤΠ]αραςάγγαι, τὰ τριάκοντα «τάδια παρὰ Πέρεαις᾽" 

5 παρ᾽ Αἰγυπτίοις δ᾽ ἑξήκοντα. παρὰ δὲ (οφοκλεῖ ἐν 

᾿Ανδρομάχῃ ἐπὶ τοῦ ἀγγέλου εἴρηται. 

ΤΠ]αράεςεημα τὰ κίβδηλα τῶν νομιεμάτων λέγονται, 

τὰ φαῦλα καὶ ἀδόκιμα. παρὰ τὸ κακῶς ςεςεημάνθαι. ὅ 

ἐςτιν ἐςφραγίεθαι. 

10 [Παράςημος, ὃ ἀδοκίμαςτος, κακός, μεταφορικῶς" 
λέγεται γὰρ παράςημος ἐπὶ τῶν νομιςμάτων ὑποκι- 

βδήλων᾽ ἀπὸ τοῦ εῆμα, ὦ κόπτεται τὰ νομίεματα.] 

Πῆχυς,. ἐπὶ τῆς χειρός" ἀπὸ τοῦ πεπηγέναι ἄκρῳ 
τῷ βραχίονι. 

1ὅ ΤΤυγμαίοιςιν, Ἰλιάδος γ΄. ἤγουν ἴςοις γρόνθῳ᾽" 

πυγμὴ γὰρ εημαίνει τὸν γρόνθον τῆς χειρός" παρὰ 

τὸ πτῶ πτύεεω, πτυγμὴ καὶ πυγμή: ἐξ οὗ γίνεται καὶ 
πτυχία. τὰ ἀςφαλιζόμενα. πυγμὴ ςεημαίνει καὶ τὸν 
πῆχυν. ἐξ οὗ παρώνυμον πυγμαῖος. 

20 ΤἸ]υγοςτόλος!] κ« πυγούειον γὰρ ὁ πῆχυς κεκαμμέ- 

“νῶών τῶν δακτύλων. 

(πιθαμή. εἰς τὸ παλαιετή. 

(τάδιον κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἐκαλεῖτο αὐλός: ὅθεν 

δίαυλος, τὰ δύο «ετάδια, ἀπὸ τοῦ δύο αὐλῶνας ἔχειν " 

φῦ καὶ καλεῖται δέ, ὅτι φαςεὶ Δαναὸν ἐπὶ τοῖς γάμοις τῶν 
θυγατέρων ἀγῶνα ἐπιτελοῦντα δεῖξαι τοῖς μνηςτῆρει 

τὸ τοῦ δρόμου τέρμα, ἐν ὦ ἐπεφύκει ςέλινα" ἐξ ὧν 

«πάςαι τὸν φθάςαντα, καὶ τοῦτο εύμβολον γενέεθαι 
τῆς νίκης, ὥςπερ νῦν τὰ βραβεῖα ἀπὸ δὲ τοῦ ς«πάςαι 

10. ΤΤαράςημος οἴο, οἰδοὶξ Ο΄αἵδῦ. 20. κεκαμμένων 

(ἰαἴδῇ.,) κεκλειςμένων ϑ'υἱῦ. 

ἦς, Δ ιν ΠΥ ΨῃᾳΓΨ(ΡΟ δυοΠῆὺὶ το ΠΟΥ. ΨΥ ΝΗ 
ἑ ἀν ἐν οὐδ αῦν να ἀν ερ Ων ν στ: 

- , ἰ 
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ΡλῚ «“ 

κληθῆναι ς«πάδιον καὶ ςτάδιον. ἢ ὅτι τετραποδιςτὶ τὸ 

πάλαι περιπατοῦντες, μετὰ τὸ εὑρεθῆναι τὸν Δημη- 

τριακὸν καρπὸν ἀνέςτηςαν᾽ καὶ εὐρωετίας ἐπίδειξιν 
ποιούμενοι δρόμον ἠγωνίζοντο. διὰ τὴν «τάειν οὖν 
«τάδιον. εἰς τὰ εχόλια Πινδάρου. ι 

(τατήρ. ἀπὸ τοῦ ἵςτημι. «τήςω᾽ καὶ παρ᾽ ἡμῖν 
ἐπὶ τοῦ νομίεματος τίθεται᾽ οἱ δὲ ἀρχαῖοι ἐπὶ τοῦ 
δανείζειν. ὀβολοςτάτας γοῦν οἱ ᾿Αττικοὶ τοὺς ὀλίγα 

δανείζοντας ἔλεγον ὑπερβολικῶς. κ« ὃ δὲ ρος. «τα- 

τὴρ τὸ νόμιςμα᾽ ἀπὸ τοῦ ἵετημι, τοῦ δανείζεςθαι παρ- 

᾿Ἰςτῶντος, τὸ νόμιεομα ἂν ἐῤῥήθη. ὃ πρὸς δανειςμοὺς 

καὶ ἀποδόςεις ἐπινοηθεὶς τῷ βίῳ᾽ ὅθεν καὶ «τατῆρες 

οἵ χρεϑῦεται᾽ οἷον: ᾿πολλοὶ «ςτατῆρες, ἀποδοτῆρες 

οὐδ᾽ ἂν εἷς" Ἐπίχαρμος Προμαθεῖ. 
(χοινίον. ἐκ τοῦ «ςχοῖνος᾽ τοῦτο ἐκ τοῦ ςχῶ τὸ 

κρατῶ " καὶ ςχοινοφόρος, ἐκ τοῦ ςχοῖνος καὶ τοῦ φέ- 

ρῴῷ᾽ τὸ δὲ τχοῖνος μέτρον ἐςτὶ γεωμετρικόν. εημαίνει 

τρία. τὴν πόαν ἢ νομήν. ὡς τὸ “᾿Αεὡπὸν βαθύςχοι- 

γον. καὶ μέτρον Περεικόν. ὃ παρὰ Πέρεαις παρα- 

ςάγγης λέγεται. ἀπὸ μεταφορᾶς καὶ ἣ κατευθυντη- 

ρία κάθετος. καὶ ὃ ψαλμῳδός φηςι᾽ τὴν τρίβον μου 

καὶ τὴν ςχοῖνόν μου εὺ ἐξιχνίαςας. ἐκ γοῦν τῆς ςχοί- 

νου τοῦ μετρικοῦ ςπαρτίου καὶ τὰ μετρούμενα τῶν 

χωρίων ςχοινίςματα λέγεται. 

- Τάλαντον᾽ 'χρύςεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα.᾽ «η- 
μαΐνει δὲ τάλαντον τὸ ζυγόν, παρὰ τὸ ταίνω ῥῆμα. 

τάλαντον οὖν ἣ «τάθμη᾽ καὶ ταλαντεύειν τὸ «ταθμί- 

ζειν καὶ ζυτοςτατεῖν. ἐν Τιμαίῳ᾽ τὴν δὲ γῆν ταλαν- 
τουμένην ἀνωμάλως ςείεεθαι μὲν ὑπ᾽ ἐκείνων κι- 

νουμένην δὲ αὖ πάλιν ἐκεῖνα ςείειν.᾽ « πολλὰ εὗρον 

ςημαίνειν τὴν λέξιν ἢ παρὰ τὸ μέγιετον χρυείου καὶ 

14, ΤΙρομηθεῖ νυϊρο δηΐθ σαι 

ΟΒΟΒΙΡΤ, ΜΕΤΈΟΙ, [Ἁ, 28 
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ἀργυρίου μέρος καθ᾽ ὃ εημαινόμενον Δημοςεθένης 
φηςὶ πεντήκοντα τάλαντα. ἢ «ςταθμοῦ τι ὄνομα, 

ὥςπερ ᾿Αριετοφάνης᾽ “ἀλλ᾽ ἦ ταλάντῳ μουεικὴ κρι- 

θήςεται.᾽ καὶ τὸ “μήρου᾽ ᾿χρύεεια πατὴρ ἐτίταινε 

τάλαντα. τρίτον ςημαινόμενον ἣ ῥοπή. τέταρτον 

ἀριθμοῦ τι ὄνομα. ὧς καὶ πολυτάλαντος ὃ πλούειος: 

καὶ τὸ Ὁμήρου “κεῖτο δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέεςοιςει δύο χρυςοῖο 

τάλαντα. καὶ διτάλαντον δὲ καὶ τριτάλαντον, καὶ 

ἡμιτάλαντον λέγεται. ἀρχαία δὲ ἣ χρῆεις καὶ ἣ τοῦ 
10 τρίτον ἡμιτάλαντον καὶ πέμπτον ἡμιτάλαντον. ἔςτι 

δὲ τὸ μὲν τρίτον ἡμιτάλαντον δύο ἥμιευ τάλαντα᾽ τὸ 

δὲ πέμπτον ἡμιτάλαντον τέςεαρα ἥμιευ᾽ καὶ τὸ ἕβδο- 

μον ἡμιτάλαντον ἕξ ἥμιευ" καὶ ὅλως οὗτινος ἀριθμοῦ 

παρωνύμῳ μέρει ἐπονομάςει τις τὸ ἡἣμιτάλαντον, 

16 τούτου ὃ προηγούμενος ἀριθμὸς ἐφαρμότει τοῖς τα- 

λάντοις᾽" οἷον ἂν μὲν η΄. ἑπτά. ἂν δὲ θ΄, ὀκτώ, ευνα- 

ριθμουμένου δηλονότι καὶ τοῦ 58. φίλον δὲ τοῖς ἀρ- 

χαίΐοις καὶ τὸ ἕν ἥμιευ τάλαντον τρία ἡμιτάλαντα λέ- 
γειν, ὡς καὶ τρία ἡμίμναια τὴν μίαν ἡμίςειαν μνᾶν. --- 

20 Καὶ ἄλλως. τὸ τάλαντον κατὰ τοὺς παλαιοὺς χρυςοῦς 

εἶχε τρεῖς διὸ καὶ Φιλήμων ὃ κωμικός φηςι᾿ “δύο εἰ 
λάβοι τάλαντα, χρυςοῦς ἕξ ἔχων ἀποίςεται.᾽--- Εἰς τὸ 

λεξικὸν τῆς Ἰλιάδος" “ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα 

δὲ χρυςοῖο τάλαντα.᾽--- Τὰ νῦν ἑξακιεχίλια λεγόμενα 

95 παρὰ ᾿Αθηναίοις. διαφόρως δὲ νοεῖται“ ἦν γὰρ καὶ 

βραχύ τι παρὰ τοῖς ἀρχαίοις. καὶ ὃ ποιητὴς δὲ δῆ- 
λον ἡμῖν τοῦτο ποιεῖ, ἐν τῷ ἐπιταφίῳ Πατρόκλου 

λέγων “τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύο χρυςοῖο τάλαντα. 

εἰ γὰρ περὶ τοῦ ταλάντου τῶν Ἑλλήνων ἐςτί, βραχύ 
80 τι τὸ τάλαντον τοῦ χρυςοῦ ἦν παρ᾽ αὐτοῖς, ὡς ὃ 

Δίφιλος [ἐν ἀργύρῳ] “ βραχύ τί ἐετι τάλαντόν᾽ φηει. 

φι 

10, τρίτου ἡμιταλάντου γυ]ρὸ 19, ἥμιςυ ναϊρ9 



-- Τάλαντον δέ. οὐ τάλαντα. ταῦτα δέ ἐςτι χρυείου 

τάλαντον. 
"Ταρτημόριον, δίχαλκον' ὃ γὰρ χαλκοῦς ὄγδοον 

τοῦ ὀβολοῦ. καὶ ταρτημόριόν τινα καλοῦειν, οἷον 
διχάλκου ἄξιον. 

Τεταρτημόριον. τὸ τέταρτον μέρος τοῦ ὀβολοῦ, 

τουτέςτι χαλκοῖ δύο᾽ ὃ γὰρ ὀβολὸς ὀκτὼ χαλκοῦς 

ἔχει. τριτημόριον δὲ τοὺς ἕξ χαλκοῦς εἴρηκε Φι- 
λήμων. 

Τετρᾶχμον οὐ δύναται κατὰ ευγκοπὴν γενέεθαι 

διὰ τὸν τόνον᾽ εἰ γὰρ εὐυγκοπὴ γίνοιτο, παράλογος 

ὃ τόνος. τετράδραχμον᾽ καὶ ἀποβολῇ τοῦ ὃρ, τετρά- 
αἀχμον᾽ καὶ ευναλοιφῇ, τετρᾶχμον " καὶ περιςπᾶται. 

Τριωβολιμαῖος, τριὼν ὀβολῶν, εὔωνος. 

[107] πχ ΕΤΥΜΟΠΟΟΙΟΟ ΜΑΘΝῸ ἘΧΟΒΆΡΤΑ. ϑθῦῦ. 
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(οοπΐ. ῬὨΒΠΠΕΡΡ. 1. ΝΜ ρον χὰ --111.) ἘΔ. 11. 8. 
Ιηδϊ. 1854. . Ἀνοα ἀρ αν ἐπ Δ} 

1 0}}} 2 Ὁ 1}}Π} ἐταροδαϊδα, εἴ. Ῥνασῦακ οἱ Κυοτα. ΥΟΙ. Ι.Π 
οἵ τ Ποῦ, 1: 7} τ τονε ἐλ αν ἀος ττ Ἐ ΥΤΟΣ ΤΟΣ 

ἸηΖοίη: 

Μεᾶθεα. ἘΔ. 117. 1ὅ ἡφρᾷ --- ἤθοιρα. ἘΔ. Π,| 12 
Απατγοϊηθομϑ. ΕΔ. 11. 12 προς Ἠδυϑοᾶδθ, ἘΠ. ΠΠ|. 12 πρᾷ 
ἩδΙοηἃ. ΕΛ. 1. 12 ἡρξ --- ΑἸοοϑίβ. ἘΔ. 11. 12 ηρᾷ 
Ἡουοι]65 ἔπγθηβ. 18 ἡρζ .--- ῬΠοθηΐθθ8θ. 18 
Οὐεϑίαβ. 12 τιρᾷ --- Τρῃιρθηῖα Ταυσοα 12 ἡ --- Τρϊ- 
θθπη18 ααϑ6 εϑὺ Αὐ]186. 12 ηρδ' 

ἨρϑΙΟαΙ οανπιΐπα,, γθοθηβ. οὖ ΠΠ|αϑύγ. Ο. αἀοεττιινα, ΕΔ. 17, 
Εν παρά τ τς τεσ τὴ ο--- 

ΕΠΏ ΖΕ]: 

ΤΠποοροηῖα. 71 ἡφΖ -- δοαΐπτῃ Ηϑγοα 15. ὅ ἡφ --- ΟΡοΥἃ 
οὐ α165. 10 ηρΖ --- Ἠοιλουῖ οογΐϑιηθη, ἔγαρτηθηΐδ οὖ νἱΐᾶ 
Ἡδβιοαϊ. 18 

ἨΗΟΙΠΘΙῚ Τ1Π1ὲ5, ναγϊθίαί. Ἰθοΐ, δάϊ. ϑρισζνεε. ϑ6οί. 1---ἼΥ. 
μος ΡΟ ΠΕΣ ΤΡ ΤΠ ΠῚ Πρ - 00 

ΕἰηζΖοίη: 

βού. 1. 11. 1--6. 9. ηρῥ' --- 566. Π. 10. 1---12. 9. ηρῦ' 
ϑ6οῦ, ΠΠ.110..18--18.131η0--- Θ6οῦ. ΠΥ. 11}0.19--24. 181 

16 οἰηζΖίθθ Αὐβοδθθ πδ- Π|85, Ὑν6]οηθ ἄθη Κα βοὴ Αρρϑιϑί νο]!- 
βίδπαϊρ; ΘὨ ΗΔ ΙΕ, 

1 γϑῖδθ οὐ Αθϑομβ οὐϑθϊομθϑ βοϊθοΐδθ, θᾶ, 1. Η. ΒΕΈμι, 
δύσηδς. 8965... 0.5 ς .π- 1 

1 γ5ῖδθ οὐϑύϊομπϑϑ βοϊβοῖδθ, δἃ, 1. Ἡ. Ββεμσ, 8. παῖ. 1828 -- 9 
ῬΙΠΟΔΙΙ οδυμϊηδι ΟἸΠῚ ἀοροτάϊταταπι ἔγαρτα., νϑυιθύ. 1θοῦ. 

81. δ οοιητηθηΐ, 1ΠΠι5ΐν. ΤΠ... ὍΙ155ΕΝν. ΕΔ. 11. οὕ. 
ΠΟΗΝΕΊΘΕΨΙΝ. 0]. 1. 184... 19 

“-- ὙΟΙ,. Π. ϑοοῦ. 1. 11. (Οομημιοπί. ἴῃ ὈΙΣΙρ.. οὗ Ῥγίμ) 
1840. 47. (ὁ 15 Νγτ) -. 1. 

ΡΙαϊοπίὶϑ ορϑῦα οἰππΐϑ, γθοθηϑαῖ, ῬΙοΙΘροπιθηΐϑ δὲ δομΊΠΊΘη- 
ξανῖϊ5 Ἰηβύταχις α. 5τατσβαῦμ. Χ Υ]]. (21 ϑ'οιίομ 5). 
δ΄. παι: δοθευθει, ΝΡ. οὐ ὉΠ τοῦτο ΑΙΡΙ͂Β 



ἘΡῚ κου Ὁ σρετῶ ΟΙη ἢ ΐ8. Γ δὲ τὸς οὴν ἐλσρς " ΔΝ 
ΑΡοϊορία ϑοογαῦβ οὐ Οὐο ἘΠΚΔ. ΤΥ. ΜΕ 24. Ἧς ἐρ ταδὶ ΠΥ ΠΗ Στὴ 
Ῥδδορᾶο. Εᾶ. 1Π. 1860. 292 ηφῷ ---- Βγιηροβίιιη ὁ. ἱπι. 
Ἐᾶ. 11. 1882. 221 φῇ --- ἀογρίαβ. ἘΔ. 1Π|. 1801. 24 πο 
Ῥγοίδροχαβ. Εά. Π|. ο. ἱπᾶ, 1840. 24 ἡρῥ --- Ῥο]ιϊα ; 
βἶγβ ἀθ γβραθ]ῖοα 1011 ἄθοϑια. 9.001]. ἘΔ. 11. 2 αϑ 1ὅ Ἰφᾷ ἜΕΚΕς, 
ἘΠΏΖΟΙη: Χο]. 1. 10. ΤΙ 1888. 1 αϑ 12 ἨφζΖ, νοὶ]. 
1. Τῖρ. ΥΙ--Χ. 18ὅ9. 1 “ῳΚ ὃ ἡφέ -- Ῥμϑοᾶγιβ. Βᾶ. 
1|. 1857. 24 "φᾷ --- Μοποχθηιιβ, Γι γ818, Ηἱρρῖδ5 αἴθγαπθ, 
1ο. ἘΔ. 11. 1557. 97 ρξ --- Τιαοῖιθβ, ΟΠ ϑυιϊαθβ, ΑἸοῖ- 
ὈΙΘά65 1. 1. ἘΔ. 1Π. 1857. 27 πιρᾷ --- ΟΥδίγυ "5 οὐτα ἰηᾶ, 
1885, 27 πρό --- ἘΠαϊγάθιπια. 1886. 21 ἡρό --- Μϑῆο 
οὐ ΕἸ ΎΡΕΥΟ 1θηηατιθ ΠΟΘΙ βουϊρίουιϑ ΤΉ 6 8ρ65, Εγαιδύδ 6 
εὐ ἩΙρΡρΡυομυβΒ. 1886. 1 α 12 πιρῷ --- Τίμηδοιβ οἱ ΟὐἹ- 
125. 1888. 1 α'ῷ 24 τοί -- Τμποδοίοίαβ. 1889. 1 433 

ὃ: ο΄ 192 γιρχξ ---- Θορ ἰδία. 1840. 27 ἡ ---- ῬοΙ 1οὰ5 οὐ 1 ΘοΥ τ 
διιοίουθ ΜΙΏΟΒ. 1841. 27 ἡρᾷ --- ἁ ῬΏΠΘΡαΒ. 1842. 27 πο 
--Ίορο5. ΚΟ]. 1. 1.10. 1--ΤΠ , 1858. 1 αν 6 πρᾷ, ὙοΟ]. 11. 

ο΄ Τη0.}--ΠΙ]. 1869. 1 αν δ πρΖ, γ]. ΠΙ. ΤΡ. ΤΧ-- ΧΙ, 
εὐ Ερίμοιηῖβ. 1860, 1 αῇ 6 πρᾷ 

ΒΟΡΠΟΟΙΒ ἰγαρορᾶϊδο, τθο. οὐ ἘΣΗΙΕῸ Ε. υχΡεεῦβ. 2 γ0]]. 
8. τη. 1847---δ8 , . ΣΝ ον, 8 “-π 

ἘἸη ΖΘ]: ὙΠ ΑταΝ 

ῬμΙΠοοίοίοβ. ἘΠ, Π1|. 12 ηφέ ---ὀ Οδαϊραβ ἘΘΚΕΓΣΗΙΙ ἘΔ. 
ΙΝ. 12 πρᾷ --- Οβαϊριιβ ΟοἸοηθαβ. Εα. ΠΙ. 18 πρῴ -- 
Απύρομδ. ΕΔ. ΤΥ. 12 ηφᾷ -----Ἰοοῖγα. ἘΔ. 11. 12 πρφ --- 
Αἴὰχ. Βά. 1Π. 12 ηοφᾷ --- ΤΥδοβίπῖαθ. ἘΔ. 11. 12 

 ΤΉΠΟΥ 115 ἂθ 6110 Ῥε]οροποβίδοο 110 τὶ ΨΠΠ, Ῥ5ΡΙΘΝ, Ἑ. Ἐ', 

τ 

ῬΟΡΡΟ. 4 Ο]]. 8. 8]. 1848 ---1866. -.᾿. Α --- 
ἘΠΏΖΟ6]η: 

1418.1. 18 πιρῷ -- 11. 1. 18 τηρᾷ --- 11. 1Π. 18 ηφζ --- 
110. 1. 15 πρΖ --- 115. Ψ. 15 ἩφΖ --- Τρ. ΥἹ. 18 ἡ --- 
ΤΩΡ. ὙΠ. 16 πρό -- Τὴν. ὙΠ. 1ὅ πρῷ --- Τπάϊόθ5 οἱ 

ς δ μἰδίονία ὙΠππογάϊᾶθα οοτητηθηὐαίίο. 20 ἡ 
᾿ ΧΟΠΟΡΒΟΠΙΙΒ Ογγορϑϑάϊα, Θοπηχηθηῦ. ᾿πιδίν. Ἐἰ. Α. ΒΟΆΝΕΜΑΝΝ. 

Β᾽  αὐὶτ 1858... .΄- . π 1 
--ς-- ΜφμπουαΒΉ]1 (Οοτηπαρηθαιη!) ἩἸΤαιν, Ε. Κύηκεε. 8.τηϑί. 

τ 1508; Ἐ6...11.ὕ, ἰδεῖς τὶ ἐς 

--- ΑἸΘΌ 515 (ἀχρϑάϊεϊο Ογυῖ τηΐῃ. ἢ, ΠΙυβέν. Β. Κύηνεα. 1852. ΠΟΥ 
Εϊηζοὶη ἃ 18 .25:: 

: δοοί. 1. Τὰρ. 1-- Ἷ. δοοῦ. Π, Τῖρ. ἡ -- ῥἨ ἹΠ. 
᾿ς ---- ΟϑοοΟμοΙΟἸ18,γ60. οὗ ἜΡΙΝ 1,. ΒΕΕΙΤΕΝΒΑΟΘΗ. ϑ. τη. 

Ὁ Ὁ 1841. ἯΞΕΤ' εὐ τ τς  ΤΡῚ 1ὅ 
- Αρρβιϊδὺβ δΧ δϑἅ. γθθθπϑ. 8. τηδὶ. 1848. 12 
-- Ἡϊοτο 6χ βϑᾶ. τθο. 8. ἴηϑὶ. 1844, τὰ 

ο-- Ἡδ]]οπΐοα, 58οῖ.1. (110.1.11.), ἐὲΣ δϑᾷ. τθο. 8.ταδὶ. . 1868. --- 19 
1 ποτ ραν Θθοῦ Π. (10. 111---11.) ὁχ 6ϑᾶ. γ80. 8. χτηδῖ. 1868. 18 

Τῦμίου ἀον Ῥτγθθθθ θοπηαοὺ 5108}: 

ῬΙηαδΡὶ οδυτηΐηδ οαᾶ, 1,. Ι155ῈΝ οὐ Εἰ, ὟΝ. ΒΟΗΝΕΙΡΕΧΙΝ. ϑοί. ΤΠ. 
Ἐ550. ΠΙ].: Οοιημηθηύαγῖαβ ἴῃ Οδγαΐηα Νοίαθα οὖ δύ Π6Ὸ 
ὩΟΘῺ. ἴῃ ἔγαριηρηΐα Δ Εἰ. ΡῈ ΤΠΈΕΌΤΒΟΗ ὁομΐθοίβ. 
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